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כתב ההזמנה - 'א חלק

זה, כמו גם כל יתר מסמכי המכרז, כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדים לשני  מסמך
 .המינים במידה שווה

 

.הודהשרוןבתכנית"קהילהתומכת"הפעלתלהצעותבזאתמזמינההודהשרוןתעיריי



באתרהאינטרנטשלהעירייה:ללאתשלוםניתןלעייןבמסמכיהמכרז

 /hasharon.muni.il-http://www.hod



רחוביהושעבןגמלאבנייןהעירייה,בומכרזיםשבמחלקתחוזיםב,במשרדיהעירייהאתהמכרזישלרכוש

לאתתאפשרהגשתהצעהלמציעאשרלאאשרלאיוחזר.₪1,000בסכוםשלהודהשרון,בהודהשרון28

 רכשאתמסמכיהמכרזבעצמוועלשמובלבד.



ידנית)לאלשלוחבדואר(, ישלהפקיד המכרז, בהתאםלתנאי במעטפותסגורות, וכחותבנאתההצעות,

שב המכרזים לתיבת העירייה, ומכרזיםנציג/ת חוזים מחלקת ,משרדי ברח' גמלא בן )קומת28יהושע

וזאתשרוןההודב(קרקע להגשת-13:00, בשעה 116..9201_לא יאוחר מיום, הקבוע האחרון המועד

זה. למכרז ושעתהצעות יום על המעידה המעטפה גבי על העירייה נציג/ת וחתימת חותמת לקבל יש

ההגשה.



,בהתאםלהוראותהמופיעותבמסמכיהמכרזבלבדוזאתעירייההשאלותבקשרלמכרזניתןלהפנותאל

- 13:00, בשעה 9.20124.10 יוםעד לא יאוחר מ הבהרה שאלות להצגת האחרון באמצעות-המועד

 .hasharon.muni.il-Michraz@hod:דוא"לה



 ידי על ימסרו המציעיםעירייההתשובות לשאר גם הדוא"ל באמצעות במקביל ויועברו הפונה למציע

.והכלכמפורטבמסמכיהמכרזבצירוףעותקממכתבושלהמציעהפונה



למעטתשובותעירייהבאיננהאחראיתלתשובותשתימסרנהבעלפהו/אועלידיכלגורםאחרעירייהה

.שימסרובכתבע"ימנהלמחלקתחוזיםומכרזיםבלבד



מתחייבתלקבלתאתההצעההזולהאוכלהצעהשהיא.עירייההאין







 ,אמיר כוכבי

 

 עיריית הוד השרון ראש

http://www.hod-hasharon.muni.il/
mailto:Michraz@hod-hasharon.muni.il
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 המחירלמשתתפים בהגשת הצעות  הוראות -' ב חלק
 הוד השרוןבתכנית "קהילה תומכת" הפעלת ל 216/2019מס' מכרז 

 

 הוראות למשתתפים



 כללי

החברתיים .1 והשירותים הרווחה באגף השרון הוד "עיריית ןמעוניי"(המזמיןאו/ועירייהה)להלן:

השירותים/""תכניתהלהלן:")תכניתקהילהתומכתלהפעילבעיר ההמתמחףבאמצעותגוזאתו"(

 כמפורטבמסמכימכרזזה.,ההוותיקההרווחהלאוכלוסייבתחום

בכתובת: .2 האינטרנט, באתר העירייה של הרווחה אגף פעילויות אודות נוספים פרטים לקבל ניתן

hasharon.muni.il/html5/?_id=12557&did=2078&G=12345&&SM=12557-http://www.hod 

 

 תוכניתקהילהתומכתעיקרישירותהפעלת .3

 .בתיאב 234 -כ חברים שבה תומכת קהילה בעירייה פועלת כיום .3.1

 :הבאים ההיבטים את ,השאר בין ,יכללו זה מכרז פי על תומכת קהילה שירותי .3.2

 ואמבולנס.רופא ביקור שירותי ,היתר בין ,שיכללו רפואיים ושירותים מצוקה מוקד הפעלת .3.2.1

 ניתמתנדבים.כת והפעלת קהילה אם/אב העסקת הכוללים קהילתיים, שירותים .3.2.2

 .לחברים חברתית פעילות .3.2.3

 .3.3 עלפי והוראות הוראותהשירותיםיתקיימו החוזה, לרבותמפרטהשירותים,  ס,"התעהמכרז,

"קהילה החברתיים, והשירותים הרווחה משרד י"ע המתפרסמות תכנית להפעלת הנוגעות

וכן  אףשאינם מהמכרז, נפרד בלתי חלק שהם לעת, מעת שתחול אחרת הוראה כל תומכת"

 משרד האינטרנטשל באתר דנן למכרז הרלוונטיות ס"התע בהוראות לעיין ניתן(למכרז מצורפים

עבודה תקנון" –> "ותעריפים תקנון" –> המקצועית לקהילה מידע"בלשונית – הרווחה

 ." טיפולבאזרחיםותיקים-4פרק"<-"סוציאלית

 

 המכרז מסמכי

  hasharon.muni.il-http://www.hodניתןלעייןבמסמכיהמכרזבאתרהעירייה: .4

במכרזיהפכולמסמכיהחוזה,הםאלה:מסמכיהמכרז,אשראחריהחתימהעלהחוזיםעםהזוכה .5

 ;המחירלמשתתפיםבהגשתהצעותהוראות-'בחלק .5.1

 .5.2
;ההצעהכתב-חלקג' .5.3

 כוללהנספחיםהמצורפיםאליו: .5.3.1

 ;תצהירהעדרניגודעניינים-ההצעהלכתב(1)'גנספח

http://www.hod-hasharon.muni.il/html5/?_id=12557&did=2078&G=12345&&SM=12557
http://www.hod-hasharon.muni.il/html5/?_id=12557&did=2078&G=12345&&SM=12557
http://www.hod-hasharon.muni.il/
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;סיוןהמציעינ-ההצעהלכתב(2)'גנספח

;תצהירבדברקיוםחובותבענייןזכויותעובדים-ההצעהלכתב(3')גנספח

4')גנספח שכר-ההצעהלכתב( ותשלום כדין זרים עובדים העסקת בדבר תצהיר

;ערבותהצעה-ההצעהלכתב(5')גנספח;מינימום

 חוזה-חלקד' .5.4

הנספחיםהמצורפיםאליו:כולל

 אישורקיוםביטוחים-נספחא'לחוזה

 ערבותבנקאית-נספחב'לחוזה

 מפרטדרישות–'לחוזהגנספח

שהוזכרבאחדאויותרמהמסמכיםוהנספחיםהאמורים.כלמסמךו/אונספחנוסף



 להשתתפות במכרז  סף תנאי

רשאים להשתתף במכרז זה משתתפים העומדים במועד הגשת הצעות במכרז, בכל התנאים  .6

 :במצטבר המפורטים להלן

ספקת אתכניות קהילה תומכת ו/או  שתי לפחותה של בעל ניסיון מוכח בהפעלהינו המציע  .6.1

 רשויות מקומיות שונות. שתיעבור לפחות , 1.1.2016 יום לאחרוזאת  תומכת, שירותי קהילה

  12-מ תפחת שלא לתקופה המציע שסיפק שירותים או/ו שהפעיל תכניות בחשבון יילקחו זה סף תנאי לעניין *

  .ברצףם חודשי

 

הוכחת עמידה בתנאי הסף

חלקיהוואשר,להלןהמפורטיםוהמסמכיםהפרטים,האישוריםכלאתלהצעתולצרףנדרשמציעה .7

 :המציעמהצעתנפרדבלתי

נספחלטבלאותשבסיוןהמציעינ-יצרףהמציעאתפירוטניסיונובהתאם6.1להוכחתתנאיסף .7.1
 .ההצעהלכתב(2')ג



 :מסמכים ואישורים נוספים .8

 המציעיצרףאתצילוםהקבלההמעידהכיהמציערכשאתמסמכיהמכרז. .8.1

עומדבתנאים .8.2 הקבועהמציע 1976-תשל"ויםבחוקעסקאותגופיםציבוריים, זה. להוכחתתנאי

המציעיצרףאישורתקףמפקידשומה,מרואהחשבוןאויועץמס,אוהעתקנאמןלמקור,המעיד

 עלכך,כיהמציעהינועוסקמורשהוכןמנהלספריםכחוק.

 ."ממעמטעםמורשהעוסקתעודת .8.3

 .ההצעהלכתב(1)'גנספחענייניםבנוסחשלהמציעעלהעדרניגודתצהיר .8.4

לכתב(1)'גנספחבנוסחבדברהעסקתעובדיםזריםכדיןותשלוםשכרמינימוםשלהמציעתצהיר .8.5

 .ההצעה

 המציעיצרףפרופילכלליאודותיווניסיונוהרלוונטי. .8.6
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 .כניתקהילהתומכתתהמציעיצרףמסמךמתודולוגימוצעלהפעלת .8.7

המציעלחתוםעלכלעמודועמודשלהמסמכיםהכלוליםבחומרהמכרזשעליולהגיש,לרבותעל .8.8

ה ידי על המציע אל שישלח מסמך כל וכן אלה הוראות עמודי נוספות,עירייהעל הוראות כגון

 ככלשיתקייםוישיבתההבהרותוכד'.–מפגשמציעיםסיכום



-תהיהרשאיתעירייהה לפסולהצעהשלאצורפואליהכלהמסמכיםהמפורטים-לפישיקולדעתההבלעדי

לעיל.

 מוקדמות בדיקות

וינקוטבאמצעיםאחריםהשירותאספקתהמציעיקראויבדוקאתכלמסמכיהמכרז,יבקרבמקום .9

כנחוציםכדילחקוראתמהותוכמותהעבודההנדרשתואתהקשייםהעלוליםלהתגלות הנראיםלו

 במהלךתקופתהחוזה.השירותאספקתבעת



 .10 זה למכרז הנוגע בכל נוספים והסברים הכלוליםולאספקתידיעות יימסרוהשירותים בהוראותיו

.כתבההזמנה-'אחלקכמפורטבבאמצעותשאלותההבהרהניםילמעוני

 

 ההתקשרות והיקף תקופת

 עםחתימתההסכםביןהמשרדלספק.תחללפימכרזזהתקופתההתקשרות .11



 .חודשים12-תקופתההתקשרותתהיהל .12



בלבדמוקניתזכותברירה)אופציה(,לפישיקולדעתההבלעדיוהמוחלט,להאריךתוקפושלעירייהל .13

 שתיחוזהזהלמשך תקופה12תקופותנוספותשל כל חלקמהןחודשים)שניםעשר( בתקופתאו .

ההארכהימשיכולחולכלהוראותחוזהזה.

 

ניסיון.במהלךתקופהזורשאיתששתהחודשיםהראשוניםשלתקופתהחוזהנקבעיםבזהכתקופת .14

 ,עפ"ישקולדעתההמוחלטוהבלעדי,להפסיקאתההתקשרותלפיחוזהזהבכלעת.עירייהה

 

ו/אולבטלהשירותים/אולהפחיתמהיקףורשאיתלצמצםעירייההמבלילגרועמיתרהוראותהחוזה, .15

 ,בכלעתובהתאםלשיקולדעתההבלעדי.שירותיםסוגי

 

 מכרזשתתפות בערבות ה

ה .16 לטובת אוטונומית, בנקאית ערבות להצעתו לצרף מציע כל שעירייהעל בסך , חמשת)₪5,000ל

 חדשיםאלפים שקלים המצורפת( הערבות ג')בנוסח 5כנספח על( חתומה מוציא-כשהיא הבנק ידי

" )להלן: המציע"(.המכרז ערבותהערבות לשם זהה להיות חייב הבנקאית הערבות "מבקש" שם

במכרזזה.
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והיאתוארךבמידתהצורךעלפידרישת(כולל)02.02.2020יוםלעדבתוקףעלערבותהמכרזלעמוד .17

 .העירייה



על .18 לחילוט וניתנת מותנית בלתי אוטונומית, תהא המכרז חד-ערבות בכתב דרישה של-פי צדדית

בליעירייהה ובלישהעירייהלהטילעלה, לנמקדרישתה, תצטרךלהציגעירייהכלחובהלהוכיחאו

 לבנקכלמסמךו/אוראיהכלשהונוסףעלדרישתהחילוט.


, עפ"י המפורט לעיל ובהתאם לנוסח המופיע במסמכי במקורמציע אשר לא יצרף ערבות להצעתו, 

 המכרז בלבד, הצעתו תיפסל ולא תידון כלל.

 

תהיהרשאיתלהורותעלעירייהפיכלדיןו/אוהסכם,ה-עלעירייהועמכלסעדאחרהמוקנהלבלילגר .19

 חילוטערבותהמכרז,כולהאוחלקה,ובכללזהבכלאחדמהמקריםהבאים:



 המציענהגבמהלךהמכרזבערמה,בתכסיסנותאובחוסרניקיוןכפיים;ו/או .19.1

 מידעמהותיבלתימדויק;ו/אוהמציעמסרלוועדתהמכרזיםמידעמטעהאו .19.2

 המציעחזרבומההצעהשהגישלמכרזלאחרחלוףהמועדלהגשתהצעות;ו/או .19.3

המכרז .19.4 ההוראותהקבועותבמסמכי המציעלאפעללפי אתהשירותבמכרז, שנבחרליתן אחרי

 עלההסכםעימו.עירייהשקיומןמהווהתנאימוקדםלחתימתה

 

על .20 שהוגשה מצי-ערבותמכרז לאחרידי מציע, לאותו תוחזר במכרז אתהשירות ליתן נבחר שלא ע

 בוטלהמכרז,מכלסיבהשהיא,תוחזרנהשיחתםההסכםלמתןהשירותמושאמכרזזהעםהזוכה.

)ארבעהעשר(ימיעבודהממועדביטולהמכרזכאמור.14ערבויותהמכרזלכללהמציעים,תוך

 

ולקיוםכליתרההוראותהקבועותבמסמכיעירייהלהלןבידיהבכפוףלהפקדתערבותהביצועהאמורה ,

ה לחתימת מוקדם תנאי המהוות העירייההמכרז ההסכם, המכרזעירייהעל ערבות את לזוכה תשיב

 ידיו.-שנמסרהעל

 

 ההצעה תוקף

ותוקפהיוארךבמידתהצורךעלפידרישתהעירייה.2.2.2020-ההצעהתישארבתוקףעדליוםה .21

 
 בגין השירותים תמורהה

בגיןהשירותיםלפימכרזזהיהיהזכאיהספקלתשלומידמיהחבר,אותםיגבהמחבריהקהילההלא .22

מסובסדיםבהתאםלהוראותהתע"סהחלותו/אושיחולובמהלךתקופתההתקשרות.במקריםבהם

הסכוםשיועברייקבעבאמצעותמשרדהרווחהעלסבסודחלקמדמיהחברתשלםהעירייהלספקאת

להעלידימשרדהרווחה)השמות(.
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במסגרתהתמורהכמפורטלעילולהלןמתחייבהספקלספקאתכללהשירותיםוהדרישותהנכללות .23

בכלל, בית ולמרותקי בכלל לחברים החברתית הפעילות לרבות המכרז, מסמכי וביתר זה במפרט

כו',עלכלהעלויותהנובעותמהם.העסקתבעליהתפקידים,הספקתשירותימצוקהורפואהו

תחובבכלתשלוםשהואלספקשייבחרבמסגרתלמעןהסרספקמוסכםביןהצדדים,כיהעירייהלא .24

 ולא ההתקשרות, תקופות בכל זה, עקבמכרז לספק שייגרם כלשהו גרעון לכיסוי אחראית תהא

 הפעלתהשלהמסגרת.

 

 הזוכה ההצעה בחירת

 כדלקמן:בדיקתההצעותתעשה .25

הצעותיהםשלמציעיםשלאתעמודנהבכל.הצעות להגשת הסף בתנאים עמידה בחינת - 'א שלב .25.1

להגשת התנאים בכל העומדים המציעים של הצעותיהם רק תיפסלנה. הצעות להגשת התנאים

 .הצעותהמחירבחינתהצעותתעבורנהלשלבהבאשל



 מהציון הסופי(.  100%בדיקת איכות המציע ) - שלב ב' .25.2

תהא ה אשר תקבל את הציון הגבוה ביותר ההצעהאיכותשלהמציע.יההצעההזוכהתבחרעלפימדד

לפי המפורט להלן: ההצעה הזוכה

 הנושא מס'
משקל 
 הסעיף

 משקל

 25"הפעלתתכניות"קהילהתומכתוותקב .1

100% 
 25"תומכתתכניות"קהילהניסיוןבהפעלת .2
 15המלצות .3
 35התרשמותממתודולוגיתהעבודה .4

 
 :"הפעלת תכניות "קהילה תומכתוותק ב .25.2.1

נקודותועד5-עבורכלשנתניסיוןבהפעלת"תכניותקהילהתומכת"ינוקדהמציעב .א
 נקודותבסךהכל.25

 הניקודיינתןבמצטברעבורכלשנתפעילות. .ב
 שניםחופפותבהןהפעילהמציעיותרמתוכניתאחת.לאיינתןניקודכפולעבור .ג


 :ניסיון בהפעלת תכניות "קהילה תומכת" .25.2.2

ב .א המציע  ינוקד  ברשותמקומית אותההפעיל תכנית"קהילהתומכת" כל 5-עבור
 נקודותבסךהכל.20נקודותועד

 .ב לשנתייםינוקדמעלעבורכלתכנית"קהילהתומכת"אותההפעילברשותמקומית
 נקודותבסךהכל.5נוספתועדנקודה-המציעב

 
 :המלצות .25.2.3

הבלעדי.הבחוברתההצעהעלפישיקולדעתולקוחותשהוצגלתפנההעירייה .א
הפרמטריםהבאים,כל4–הממליציםיתבקשולנקדאתשירותיהמציעבהתאםל .ב

 מידתההתרשמותהגבוההביותר(:–5)5עד1אחדמהםיקבלניקודגולמישל
 תרבותית-איכותהפעילותהחברתית
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 רמתהשירותיםהרפואיים

 חבריהקהילהשביעותרצון

 שביעותרצוןכללית

כפישניתן .ג הניקודהסופישלסעיףההמלצותיהיהממוצערגילשלהניקודהגולמי,
-נקודותמלאותיהיהשווהל20)דהיינוממוצעשל100עלידיהממליצים,מנורמלל

 (.15%(ומוכפלבמשקלהסעיף)100
שעיל .ד הפרמטרים את בעצמה לדרג הזכות את לעצמה שומרת העירייה כי מובהר

 במידהוהיאבעלתניסיוןקודםעםהמציע.


 :התרשמות ממתודולוגית העבודה .25.2.4

מסמךהמתודולוגיהשיצורףלמכרזוינקדאתהמציעעלפיו,ויכלולפירוטהמזמיןיבחןאת
כאמור:

  פעילות, תחומי )כמותעובדים, אודותהמציע ליבהרקעמקצועי 15עד–וכד'(ערכי

נקודות.

 ת להקמת טיפולית / מתודולוגית תומכתכנית לדרישותקהילה בהתאם בעירייה,

נקודות.20עד–המפורטותבמפרטהשירותים/תע"ס

מובהר - לצורך שתוצג המתודולוגית התוכנית המציעאיכותבדיקתכי מחייבת,

.בחוזהכתנאיהזוכההמציעאת



והשירותים הרווחה אגף נציגות את הכולל העירייה, שתמנה צוות ידי על תתבצע האיכות בדיקת

החברתייםבעירייהונציגיםנוספיםלפישיקולדעתהעירייה.

 

 אישורים והמצאת המכרז מסמכי על חתימה

עלהמציעלחתוםעלכלעמודועמודשלהמסמכיםהכלוליםבחומרהמכרזשעליולהגיש,לרבותעל .26

ה ידי על המציע אל שישלח מסמך כל וכן אלה הוראות סיכוםעירייהעמודי נוספות, הוראות כגון

 וישיבתההבהרותוכד'.



 עלולהלהיפסל.-הצעהשלאתהיהחתומהכיאותעלידיהמציעלפיהמפורטלהלן .27

 

 אםההצעהמוגשתעלידייחידיחתוםהמציעתוךציוןשמוהמלא,מספרתעודתהזהותשלווכתובתו. .28



אםההצעהמוגשתעלידישותפות,יחתוםלפחותאחדהשותפיםבשםהשותפותבצרוףייפויכוחאו .29

אחרת יתרהוכחה שמות את ההצעה בגוף ירשום וכן השותפות בשם לחתום זכותו על המעידה

 השותפים,מספריתעודותהזהותשלהםוכתובותיהם.
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 .30 חותמת בצירוף החתימה מורשי יחתמו תאגיד, ידי על מוגשת ההצעה מכתבויצורףהתאגידאם

ידיעל)מאושרמסמךגםלצרףיש.התאגידבשםלחתוםמוסמךמיהמאשר"חרואו"דעובחתימת

 .מנהליושלמאושרתורשימההתאגידרישוםעל(מוסמכתרשותאו"חרואו"דעו

 

אספקתלשםבמיוחדאםההצעהמוגשתעלידישותפותשלחברותאוקבלניםיחידים,אשרנוצרה .31

קיוםעלמתאימותהוכחותויצרףמהשותפיםאחדכלשלאחדנציגיחתום,המכרזנשואהשירותים

הנהשותפות נציגישלהחתימהזכותועלהמוגשתההצעהלגבישותףכלשלהאחריותמידתעל"ל,

.השותפות



במקרהשלהצעההמוגשתעלידישותפותשלחברותאוקבלניםיחידים,יהיהחייבכליחיד)חברהאו .32

 המכרז. (ממרכיביהשלהשותפות,לעמודבכלתנאיהסףשנקבעובמסמכיספק



 ההצעות להגשת והזמן המקום

 מסמכיהצעה"-216/2019ההצעהתוגשבמעטפהסגורהוחתומה,שעלגביהיהיהרשום:"מכרזמס' .33

 

זה, להיות מוגשת במסירה  מךעל ההצעה, מושלמת וחתומה לפי כל דרישות ההוראות הכלולות במס .34

, במשרדי מחלקת חוזים ומכרזים בעירייהש המכרזים לתיבת, העירייה/ת נציג בנוכחותידנית, 

  13:00, בשעה 116..9201_לא יאוחר מיום  וזאת בהוד השרון ,קרקע תקומ, 28ברחוב יהושע בן גמלא 

על המגיש לקבל חותמת מנציג/ת העירייה על מעטפת "(. ההצעות להגשת האחרון המועד)להלן: "

 איןההצעה, המציינת את יום ושעת ההגשה, וזאת טרם הכנסתה לתיבת המכרזים כאמור לעיל. 

 .בדואר ההצעות את לשלוח

 

 לעיללאתובאלדיון.35כלהצעהשלאתגיעלתיבתההצעותבהתאםלהוראותסעיף .35

 

 השירותים לאספקת ערבות, החוזה חתימת

ה .36 ידי על תתקבל יחתוםעלהחוזהעעירייהמציעשהצעתו וימציאל, נספחיו עלחשבונועירייהלכל

ערבותבנקאית כמפורטבחוזההוא, בסכוםשל מבוילתכחוק, ₪15,000, שתהווה"ערבותלקיום,

 ,וכןאשורעלקיוםביטוחים,הכלכמפורטבחוזה.עירייההחוזה",הכללהנחתדעתהשלה



 תוך אלו התחייבויותיו לבצע יהיה המציע מה7על ההודעה קבלת ממועד קבלתעירייהימים על

 .עירייההצעתו,אותוךפרקזמןאחראשרייקבעעלידיה



המציע,אשרהצעתונתקבלה,לאיחתוםעלהחוזהו/אולאימציאהערבותלקיוםהחוזהו/אואתאם .37

רשאיתלמסוראתביצועעירייהלעיל,תהיהה37שורלקיוםהביטוחיםתוךהזמןהקבועבסעיףיהא

 .עירייה,לפישיקולדעתההבלעדישלההשניבמקוםדורגאשרלמציעהשירותים
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 הוצאות

,לרבותאותכלשהןשלהמשתתפיםבהגשתההצעהלאתחזירולאתשתתףבשוםצורהבהוצעירייהה .38

הכרוכות כלשהן אחרות הוצאות או המכרז מסמכי קניית דמי הערבויות, המוקדמות, הבדיקות

בהגשתההצעותו/אוהנובעותממנה.



 ושינויים הבהרות

הת .39 אי שגיאות, סתירות, המכרז במסמכי המשתתף בקשרימצא כלשהו ספק לו שיהיה או אמות,

למובןהמדויקשלכלסעיףאופרט,יהיהרשאילפנותלעירייה,באמצעותעו"דחזיקינן,מנהלחוזים

,13:00בשעה:  9201.24.10,ולהעבירעדליוםhasharon.muni.il-Michraz@hodומכרזיםבדוא"ל:

בלבד,עםאישורמסירה,ובמבנהשלהלןבלבד:פתוח MS-Wordבמסמךשאלותהבהרהבכתב

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה

פרק 

וסעיף 

 רלבנטיים

 נוסח השאלה

    



במיילישלצייןאתפרטיאישקשרמטעםהמציע,כוללכתובתדואראלקטרוניומספרטלפון.יש

.09-7759548/9לוודאקבלתהשאלותבטלפוןמס'

לנציגיהעירייההמצויניםלעילבלבד .40 אלאאםנשלחו העירייהלאתענהלשאלותהבהרה, כי יודגש,

 יננהמתחייבתלענותעלכלהשאלותשיוגשו.וכמפורטלעילבלבד.כןיודגש,כיהעירייהא

נפרדממסמכי .41 המכרזוהיאתהווהחלקבלתי תופץהודעהלכלמשתתפי שינוייםבמכרז ככלשיהיו

 המכרז.

-פה,איןולאיהיהלהםכלתוקףשהוא.רקתשובותבכתב-כלהסבר,פרשנותאותשובהשניתנובעל .42

 תחייבנהאתהעירייה.

כלעת,עדלמועדהאחרוןלהגשתהצעותבמכרז,להכניסשינוייםבמסמכיהמכרז,העירייהרשאית,ב .43

ביוזמתהאובתשובהלשאלותהמשתתפים.השינוייםוהתיקוניםכאמוריהווחלקבלתינפרדמתנאי

לפי בפקסימיליה או בדוא"ל רשום, בדואר המכרז מסמכי רוכשי כל לידיעת בכתב יובאו המכרז,

ידירוכשימסמכיהמכרז,והמציעיחתוםעליהםוייצרףאותםלהצעתו.-הפרטיםשנמסרועל

 

 שונות הוראות

ויתורושומרתלעצמהאתהזכותלאלהתחשבבפגמיםפורמלייםבאיזוהצעהשהיאבמידהשעירייהה .44

 ולאיפגעבעקרונותהשוויוןשלהמציעים.עירייהכזהלאיגרוםנזקל



השירותיםשומרתלעצמהאתהזכותלדחותכלהצעהאואתההצעותכולן,למסוראתכלעירייהה

נשואהמכרזאורקחלקמהןלבעלההצעההנראיתלהככדאיתביותרבשבילהאפילואםהיאאיננה

  ההצעההזולהביותר.

mailto:Michraz@hod-hasharon.muni.il
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 כתב ההצעה -חלק ג' 

 לכבוד

עירייתהודהשרון



שלוםרב,

 9201/216מכרז מס'  -כתב הצעה הנדון:   

 הוד השרוןבתכנית "קהילה תומכת" הפעלת ל

 

_________________ זהות שותפות/ חברה/ מס' __________________ הח"מ אני

שכתובתנו________________________מצהירים,מסכימיםומתחייביםבזהכולנוביחדוכל

אחדמאתנולחוד,כדלקמן:



ההוראות .1 את בעיון "מסמכיקראנו )להלן: נספחיו כל על החוזה ואת במכרז למשתתפים

 המכרז"(.



והנסיבות .2 התנאים אתכל פרטיהםובחנו על המכרז מסמכי אתכל הבנו מצהיריםכי הננו

 דרכיהשירותיםבאספקתהקשורים הקרקע, תנאי סביבתם, לרבות מהם, הנובעים ו/או

תאיכותם,אתשיטתביצוע,אתאוכלוסיו,אתכמותם,השירותיםהגישה,כמויותוטיבןשל

כל קיום תוצאות על המשפיעים האחרים הגורמים כל את וכן שירות ניתן לה היעד

 .השירותיםשלםהתחייבויותינו,תנאיולוחהזמניםלביצוע

 

בהתאםלכלהאמורלעילולאחרשבחנובבחינהזהירהומדוקדקתאתכלהתנאיםהאמורים .3

בעבו שתשולם והתמורה ביצוע זוהשירותיםר הצעתנו מגישים הננו התשלום, ותנאי

נשואמסמכיהמכרזולקייםאתכלשארהשירותיםומתחייביםבזהלהוציאלפועלולבצעאת

 התחייבויותינו,כולןביחד,במחיריםשאנוהצענובחוזהובנספחיו.

 

תהיהחופשיתלקבלאולסרבולקבלהצעהזו,כולהאומקצתה,הכלעירייהאנומסכימיםשה .4

הצעתנו ברם, במכרז. למשתתפים בהוראות כמפורט והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול לפי

תישארבתוקפהעדלתאריךהאחרוןשלתוקףהערבותהמצורפתלמכתבזהועדבכלל.אם

ש התחייבויותינו לקיים ידכם על ונדרש הצעתנו תתקבל זו כל–בהצעתנו בלי זאת נעשה

 השהייה.

 

 אםתחליטולקבלהצעתנוהרינומתחייביםבזהכדלקמן: .5

 

ימיםממועדקבלתההודעהעלהחלטתכםלקבלהצעתנואו7לחתוםעלמסמכיהחוזהתוך 5.1

 בתוךפרקזמןאחר,כפישייקבעעלידכם.
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לאיאוחר–כפישיקבעעלידכם–המלאאובהיקףאחרהשירותיםבהיקףבאספקתלהתחיל 5.2

 תוך מאתנו30מאשר שיידרש בתאריך או במכרז זכייתנו על הודעתכם קבלת מיום יום

וזאת החוזה, ידכםבהתאםלכלהתנאיםשבמסמכי על התחלתעבודהשיינתן בהתאםלצו

 .עירייהבהתאםללוחהזמניםהקבועבהם,הכללשביעותרצונההמלאשלה

 

,לפיהמוקדםהשירותיםאספקתבמועדחתימתהחוזה,אובמועדהתחלת-להפקידבידכם 5.3

לחוזה.6.1ערבותבנקאית,מבוילתכחוק,להנחתדעתכם,בהתאםלהוראותסעיף-שביניהם

 עלערבותזויחולוכלהתנאיםהמפורטיםבמסמכיהחוזה.

 

,לפיהמוקדםהשירותיםאספקתבמועדחתימתהחוזהאובמועדהתחלת-להפקידבידיכם 5.4

 -שביניהם בפרק כנדרש הביטוח פוליסות ובי-5העתקי נזיקין העתקי-טוח וכן בחוזה

 האישוריםוהמסמכיםהאחריםכנדרשבמסמכיהחוזה.

 

מחייבאותנוהחוזהעלכל .6 זו, עלהצעתנו הננומצהיריםומתחייביםבזהכימיוםחתימתנו

וגםאםלאנחתוםעלהחוזהבכלל, היהחתוםעלידינו, כאילו המסמכיםהמצורפיםאליו,

ה ידי על וקבלתה הצעתנו הירייהעתחשב בין מחייב כהסכם מבלילביננועירייהבכתב, ,

ה של מזכויותיה יגרע בביצועעירייהשהדבר להתחיל נדרש אם המכרז. במסמכי כמפורט

נשואהמכרזלפניחתימתהחוזה,נפעלבהתאםלדרישהעלפיהוראותהחוזהעלרותיםהשי

 כלהמסמכיםהכלוליםבו.



שה .7 מסכימיםלכך ואנו לנו והמוחלט,רייהעיידוע הבלעדי דעתה שיקול לפי רשאית, תהיה

בתנאיםובהתאםלהוראות לקצו העבודהחוזההלהביאאתהחוזה לצמצםאתהיקפי וכן

 .ימים45ואתההזמנהבהודעהמראששל

 

פקיעתתוקפהשל .8 למועד עד אותנו ותחייב תהיהבתוקף זו הצעתנו מתחייביםבזהכי אנו

ועדבכלל,והיהאםבמשךתקופהזונדרשעלידיכםלקייםכלפתהמצורהערבותהבנקאית

 התחייבויותינושבהצעתנוזו,נעשהזאתבליהשהייה.

 

הננומצהיריםבזהכיאנובעליידעוניסיוןובעלייכולתארגונית,מקצועיתוכלכליתמתאימה .9

עובדיםמקצועהשירותיםאספקת עומדיםלרשותנו ניסיוןנשואהחוזה, ייםמיומניםובעלי

בעתהחתימהעלהמבשירותים הננומצהיריםכי כן כמו נשואהמכרזובכמותמספקת, סוג

 .השירותיםלאספקתוהציודהדרושיםםכליההחוזה,יהיומצוייםבידינוכל
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 בכדי לעיל, באמור אין הכלים לגבי הסף תנאי בדרישות לפגוע הדרושים לאספקתוהציוד

והננומצהיריםומאשריםשבעתהחתימהעלהחוזה,המצביהיהתואםלמצבבעתהשירותים

 הגשתההצעהלמכרז.

 

 .10 מצורפים בזההננו ג')את 2נספח ההצעה לכתב -( במתן המציע דומיםשירותיםניסיון

 לצורךעמידהבתנאיסףואמותהמידה. ממליציםנשואמכרזזהורשימתלשירותים

 

בעצםהגשתהצעתנוזו,הרינונותניםבזההסכמתנולכלהתנאיםהכלוליםבמסמכיהמכרז .11

והננומוותריםבזהויתורסופי,מוחלטובלתימסויגעלכלטענהבקשרלכלתנאיו/אוהוראה

הכלוליםבמסמכיהמכרז,לרבותסבירותם.



בלבדתתייחסנהגםלרביםומיליםדל יחיד בלשון רביםתתייחסנהגםמיליםדלעיל בלשון עיל

יחיד,כאשרהקשרןידרושפירושכזה.



הצהרתנוזוניתנהביום_______________________________מתוךהבנהורצוןהחופשי.

טל'___________מס'טל'נייד_________________ח.פ./מס'שותפות______________



אלקטרוני______________.מס'פקס'_________________דואר









 בכבוד רב,

   

 

_______________ 
 חתימה
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 ההצעה לכתב נספחים

 תצהיר העדר ניגוד עניינים - ההצעה לכתב( 1)'ג נספח

 תצהיר העדר ניגוד עניינים



אניהח"מ,____________________לאחרשהוזהרתיכיעלילומראתהאמתוכיאהיהצפוילעונשים

הקבועיםבחוקאםלאאעשהכןמצהירבזהכדלקמן:



.(המכרז-להלן)עירייתהודהשרוןלש216/2019תצהירזהמוגשכחלקממסמכימכרזמס' .1



בעירייתהודמכהןעירייהואיניקרובו,סוכנואושותפושלחברעירייההננימצהירכיאיניחבר .2

 השרון כחבר שכיהן מי של 12-בעירייהאו החודשיםשלפני האחרון להגשתההצעותהמועד

 למכרז.

בןזוג,הורה,בןאובת,אחאואחות.-לענייןזה"קרוב"משמעו



.עירייהואיניבןזוגו,שותפואוסוכנושלעובדעירייההננימצהירכיאיניעובד



)אנימשמשכמנהלשלתאגיד___________________________ .3 אשרמגישהתאגיד(-להלן

 לתתתצהירזהבשמו.הצעהלמכרז,ומוסמך



עיקריבתאגיד,שותפואוסוכנושהנובעלמניותבןזוגו,עירייתהודהשרוןאיןבתאגידעובדשל

אומנהלשלהתאגיד.



מכהןעירייהשותפושלחבר,סוכנואו(לעיל2ובסעיףכמשמעות),קרובועירייהאיןבתאגידחבר

המועדלהגשתהצעות12-בעירייהאושלמישכיהןכחברבעירייתהודהשרון החודשיםשלפני

-למיטבידיעתיו/אואמונתי-שהואמהוןאורווחיהחברהאו13%-מלמכרז,אשרישלויותר

אועובדאחראיבחברה.מנהל



תהיהרשאיתלפסולאתהצעתיאםישליעירייההידועלי,כיוועדתהמכרזיםשל .4

אואםמסרתיהצהרהכוזבת.קרבהמשפחתיתכאמורלעיל,



.3סעיףכאשרהמציעבמכרזהואאדםפרטייינתןתצהירזהעלידווישלמחוקאתהערה:

העיקריבוכאשרהמציעבמכרזהואתאגידיינתןהתצהירעלידימנהלואועלידיבעלהמניות

.3וימולאסע'2וימחקסע'

 _____________ולראיה באתי על החתום, היום בתאריך:____

 
_____________   _____________    _________________________ 

 תאריך חתימה 
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 עורך דין אישור

החתוםמטה _,אני ביום_______________התייצבבפני,____________מאשר_______עו"ד כי

שמספרה:_________מר____ זהות תעודת בשםו_________________הנושא להתחייב המוסמך

מספר ת.ז. לפי זיהיתי עליו_______המציעוהמוכרליאישית/אותו כי _________ולאחרשהזהרתיו

יאתילומראתהאמתכולהורקאותהוכיאםלאיעשהכןיהיהצפוילעונשיםהקבועיםבחוקאישרבאוזנ

.נכונותהצהרתווחתםעליהבפני





__________  _____________     ____________________ 
 תאריך     פרטי+ שם משפחהשם      

         + מספר רישיון + חותמת+ חתימה            
                                  



 סיון המציעינ - ההצעה לכתב( 2)'ג נספח

 ניסיון המציע ותכנית ההפעלה

 :הערות כלליות

 .בעת מילוי הטבלאות ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות הנדרשות 

  לפי האמור בטבלאות המצורפות בלבד. תיעשהבדיקת תנאי הסף 



 למסמך הוראות למשתתפים: 6 שבסעיףפירוט ניסיון המציע, מענה לתנאי סף  .1

 הפעיל המציעהמסגרת והפעילות אותה  תיאור הרשות המקומיתשם 

כמות 

החברים 

 בקהילה

 מתןמועד 

השירות 

 (-עד -)מ

*יש לציין 

חודש 

 ושנה

מנהל/ת של  קשר פרטי

 אגף הרווחה ברשות

 )שם מלא + מס' טל'(
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*ניתןלהוסיףשורותנוספותבמידתהצורך

 לחלק ב'. 25.2.4 יש לצרף מסמך מתודולוגי על פי הנדרש  בסעיף

 

 ולראיה באתי על החתום, היום בתאריך:_________________



_____________   _____________    _________________________ 
 תאריך      חתימה                                                     

 

 עורך דין אישור

מטה החתום _,אני מאשר_______עו"ד מר____,____________ בפני התייצב _______________ ביום זהות_________כי תעודת הנושא

שהזהרתיוכיעליו_________ולאחר_______המוסמךלהתחייבבשםהמציעוהמוכרליאישית/אותוזיהיתילפית.ז.מספרו_________________שמספרה:

.יאתנכונותהצהרתווחתםעליהבפניילומראתהאמתכולהורקאותהוכיאםלאיעשהכןיהיהצפוילעונשיםהקבועיםבחוקאישרבאוזנ



__________   _____________    ____________________ 
 תאריך     פרטי+ שם משפחהשם      

         ר רישיון+ מספ + חותמת+ חתימה            



 תצהיר בדבר קיום חובות בעניין זכויות עובדים - ההצעה לכתב( 3')ג נספח

 

 תצהיר בדבר קיום חובות בעניין זכויות עובדים

אני הח"מ, אנו ו_________________/ מספר_______________ ת.ז. ת.ז.-נושא/ת נושא/ת

צפוי/ים אהיה/נהיה וכי אתהאמת לומר עלי/עלינו כי שהוזהרתי/הוזהרנו לאחר מספר______________

לעונשיםהקבועיםבחוקאםלאאעשה/נעשהכן,מצהיר/יםבזאתבכתב,כדלקמן:

"(, המכהן/ המציע_________ )להלן: ".פ. _______ח_______________ ב השליטה/י בעל/אנו אני .1

פומבי מספר  מכרזמכהנים כמנהל המציע ומוסמך/ ומוסמכים ליתן תצהיר זה מטעם המציע בקשר עם 

 "(. המכרז)להלן: "  9201/216

 .1981 –"א תשמ)רישוי(,  הבנקאות בחוק כמשמעותו –" שליטה בעל"

 במציע השליטה/י בעל בבעלות אחרות חברות/או ו במציע השליטה/י בעל, המציע כי/ים, מצהיר/אנו אני .2

 וההסכמים ההרחבה צווי פי ועל העבודה חוקי פי על עובדים זכויות בעניין חובותיהם את מקיימים

  :להלן העבודה חוקי לרבות, לענף הרלוונטיים הקיבוציים

.1959–שירותהתעסוקה,תשי"טחוק .א

.1951–"אתשי,ומנוחהעבודהשעותחוק .ב

.1976–"ותשל,מחלהדמיחוק .ג

.1951–"אתשי,שנתיתחופשהחוק .ד

.1954–"דתשי,נשיםעבודתחוק .ה

.1996–"ותשנ,ולעובדלעובדתשווהשכרחוק .ו

.1953–"גתשי,הנוערעבודתחוק .ז

.1953–"גתשי,החניכותחוק .ח

.1949–"טתש(,לעבודה)החזרהמשוחרריםחייליםחוק .ט

.1958–"חתשי,השכרהגנתחוק .י

.1963–"גתשכ,פיטוריםפיצוייחוק .יא

.1995–"התשנ[,משולב]נוסחהלאומיהביטוחחוק .יב

.2002–"בתשס(,עבודה)תנאילעובדהודעהחוק .יג

המציעו/אובעל/יהשליטהבמציעו/אוחברותהאחרונותהשניםבשלושכן,אני/אנומצהיר/ים,כיכמו .3

אחרותבבעלותבעל/יהשליטהבמציעלאהורשע/ובדיןפליליו/אובפסקדיןחלוטעלפיחוקיהעבודה

המפורטיםלעילו/אועלפיצוויההרחבהו/אוהסכמיםקיבוצייםהרלוונטייםלענף.וכימינהלההסדרה

במש הוהאכיפה כלכלהרד המציעאתקנסלאוהתעשייה בעל, ובמציעהשליטה/י אחרותחברות/או

בעלבבעלות שקדמוהאחרונותהשניםבשלושהעבודהחוקישלהפרהבגיןבקנסותבמציעההשליטה/י

.למכרזהצעותלהגשתהאחרוןלמועד

 או
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כמו כי מצהיר/ים, אני/אנו ו/אוהאחרונותהשניםבשלושכן, במציע השליטה בעל/י ו/או המציע

חוקי חלוטעלפי ו/אובפסקדין פלילי בדין חברותאחרותבבעלותבעל/יהשליטהבמציעהורשע/ו

העבודההמפורטיםלעילו/אועלפיצוויההרחבהו/אוהסכמיםקיבוצייםהרלוונטייםלענף.

חברותבכתב תצהיר לצרף יש השליטהבמציעו/או בעל/י שלהמציע, פלילי ההרשעותבדין יפורטו בו

אחרותבבעלותבעל/יהשליטהבחברותאחרותבבעלותבעל/יהשליטהבמציע,וכןכלהקנסותשהושתו

העבודהחוקישלההפרהבגין,והתעשייההכלכלהעלמימאלהעלידימינהלההסדרהוהאכיפהבמשרד

.למכרזההצעותלהגשתהאחרוןמהמועדהאחרונותהשניםבשלוש

 [.המיותר הסעיף את למחוק יש]

 . אמת הינו דלעיל/נו תצהירי ותוכן/חתימתנו, חתימתי וזו/שמנו, שמי זהו .4

 

 

 תאריך                   
 
 

 
 
 
 

 שם פרטי ושם משפחה         
 

 מספר תעודת זהות         
 
 

 תפקיד אצל המציע            
 
 

_________________________ 
 חתימה                         כתובת                   

 

 

 אישור עו"ד

בפניאני הופיע ביום____________ ,כי בזאת מאשר/ת עוה"ד________________, הח"מ,

מספר______________ ת.ז. נושא/ת מר/גב'_______________

ו-ו מספר________________ נושא/ת.ז. הזהרתימר/גב'________________ שהזהרתיו/ לאחר

אותם,כיעליו/עליהםלומראתאמת,וכייהיה/יהיוצפוילעונשיםהקבועיםבחוקאםלאיעשה/יעשוכן,

מר/גב'_________________ בפני. עליה וחתמו וחתם/ הנ"ל הצהרתם הצהרתו/ נכונות את אישר/ו

 מוסמךומר/גב'_____________________ /וחתימתוהמציעבשםזהרתצהיעללחתום/מוסמכים

 .המציעאתמחייבתחתימתם

 "דעו_______________, 

 (וחותמת חתימה, מלא)שם 
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 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום - ההצעה לכתב( 4')ג נספח

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום



 הח"מ, אנו ו________________אני/  מספר______________ ת.ז. ת.ז.-נושא/ת נושא/ת

מספר______________לאחרשהוזהרתי/הוזהרנוכיעלי/עלינולומראתהאמתוכיאהיה/נהיהצפוי/ים

לעונשיםהקובעיםבחוקאםלאאעשה/נעשהכן,מצהיר/יםבזאתבכתב,כדלקמן:

ציע ________________ ח.פ.________________ )להלן: "המציע" ו/או אני בעל הזיקה במ .1

"(, המכהן כמנהל המציע ומוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המציע בקשר עם מכרז ספק"ה

 )להלן: "המכרז"(. 216/2019

ההגדרות והמונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  .2

 , שחלקן מובאות להלן:1976 –

–כמשמעותםבחוקהבנקאות)רישוי(,התמ"א–"אמצעישליטה","החזקה"ו"שליטה" .א

;1981

כלאחדמאלה:–"בעלזיקה" .ב

;ספקחברבניאדםשנשלטעלידיה .1

 הואחברבניאדם,אחדמאלה:אםהמציע .2

i. ;בעלהשליטהבו

ii. חברבניאדםשהרכבבעלימניותיואושותפיו,לפיהענין,דומהבמהותולהרכב

,ותחומיפעילותושלחברבניהאדםדומיםבמהותםלתחומיספקכאמורשלה

;ספקפעילותושלה

iii. לתשלוםשכרעבודה;ספקמישאחראימטעםה

חברבניאדםאחר,–הואחברבניאדםשנשלטשליטהמהותיתספקאםה .3

;ספקשנשלטשליטהמהותיתבידימיששולטב

הורשעבפסקדיןחלוט,בעבירהשנעברהאחרייוםכ"הבחשוןתשס"ג-בעבירה–"הורשע" .ג

(;2002באוקטובר31)

תנאיםהוגנים(,חוקעובדיםזרים)איסורהעסקהשלאכדיןוהבטחת–"חוקעובדיםזרים" .ד

;1991–התשנ"א

;1987–חוקשכרמינימום,התשמ"ז–"חוקשכרמינימום" .ה

עבירהלפיחוקעובדיםזרים,אולפיחוקשכרמינימום;–"עבירה" .ו

החזקהשלשלושהרבעיםאויותרבסוגמסויםשלאמצעישליטהבחבר–"שליטהמהותית" .ז

 בניאדם;

 

המציע, בעל הזיקה במציע, מתקיימת אחת מבין האפשרויות המפורטות אני/ אנו מצהיר/ים, כי  .3

להלן בסעיף זה:

המציעו/אובעלהזיקהבמציעלאהורשעובפסקדיןחלוטבעבירהלפיחוקעובדיםזרים .א

בשנהשקדמהלמועדחתימתהתצהיר.
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חוקעובדיםהמציעו/אובעלהזיקהבמציעהורשעובפסקדיןחלוטבשתיעבירותאויותרלפי .ב

]ישזרים,אךבמועדחתימתהתצהירחלפושלוששניםלפחותממועדההרשעההאחרונה.

למחוקאתהמיותר[.

אני/אנו מצהיר/ים, כי המציע, בעל הזיקה במציע, מתקיימת אחת מבין האפשרויות המפורטות  .4

להלן בסעיף זה:

מינימום.המציעו/אובעלהזיקהבמציעלאהורשעובעבירהלפיחוקשכר .א

המציעו/אובעלהזיקהבמציעהורשעובעבירהאחתלפיחוקשכרמינימום,אךבמועד .ב

חתימתתצהירזהחלפהשנהלפחותממועדההרשעה.

המציעו/אובעלהזיקהבמציעוהורשעובשתיעבירותאויותרלפיחוקשכרמינימום,אך .ג

]ישלמחוקאתהרשעההאחרונה.במועדחתימתהתצהירחלפושלוששניםלפחותממועדה

המיותר[.



 זהו שמי/שמנו, וזו חתימתי/חתימתנו, ותוכן תצהירי/נו דלעיל הינו אמת.  .5

 

 

 

 חתימה                         תאריך                   

 

 

 

 "דעו אישור

בפניאני הופיע ביום____________ ,כי בזאת מאשר/ת עוה"ד________________, הח"מ,

מספר______________ ת.ז. נושא/ת מר/גב'_______________

מר/גב'________________נושא/ת.ז.מספר____________________ולאחרשהזהרתיו/הזהרתי-ו

אותם,כיעליו/עליהםלומראתאמת,וכייהיה/יהיוצפוילעונשיםהקבועיםבחוקאםלאיעשה/יעשוכן,

____ומר/אישר/ואתנכונותהצהרתו/הצהרתםהנ"לוחתם/וחתמועליהבפני.מר/גב'_____________

חתימתם/וחתימתוהמציעבשםזהתצהירעללחתום/מוסמכיםמוסמךגב'_____________________

.המציעאתמחייבת

 

 _______________, עו"ד         

 (וחותמת חתימה, מלא)שם 

 

___________   _____________    ____________________ 
 תאריך פרטי+ שם משפחהשם      

            שיוןי+ מספר ר + חותמת+ חתימה 
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 כתב ערבות - ההצעה לכתב( 5')ג נספח

 

 

 
תאריך:__________

לכבוד

עירייתהודהשרון

שלוםרב,

 ______________הנדון: כתב ערבות מס'



.1 )להלן בקשת______________________________ פי המבקששם –על בקשר  למכרז מס' (

הננוערביםבזאתכלפיכםלשלםלכםכלבהוד השרון תכנית קהילה תומכת להפעלת  216/2019

(ש"חבלבד.חמשתאלפיםלים:)במי5,000–סכוםעדלסךהשווהל



שתכםהראשונהבכתב,לרבותימיםמעתהגיעאלינודרי10סכוםהערבותישולםלכםעלידינותוך.2

באמצעותהפקסימיליה,חתומהע"יעירייתהודהשרון,וזאתללאכלתנאיומבלילהטילעליכםכל

חובהלהוכיחאולנמקאתדרישתכםומבלישתהיוחייביםלדרושתחילהאתסכוםהערבותמאת

המבקש.



)במידה.3 העתקו או זה ערבות כתב לצרף עליכם כנ"ל באמצעותלדרישתכם אלינו שיועבר

הפקסימיליה(.



ל.4 עד יהיה זה ערבותנו תוקף דר02.02.2020יום יאוחרוכל לא לנו להימסר צריכה פיה על ישה

מהמועדהנ"ל.לאחרמועדזהתהיהערבותנוזובטלהומבוטלת,אלאאםהוארכהעלידינו.



שהיא.ערבותנוזואינהניתנתלהסבהאולהעברהבכלצורה.5






בכבודרב,




בנק________________

סניף________________

 




נוסח ערבות בנקאית 
 להשתתפות במכרז
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 תכנית קהילה תומכת התקשרות להפעלת  216/2019 חוזה מס'-חלק ד' 

 2019___ שנת ________ לחודש ___ביום _ בהוד השרון שנערך ונחתם 





-אחד  מצד -עיריית הוד השרון               בין: 

,28הושעבןגמלאימרחוב

הודהשרון

"(עירייהה")להלן:



____________________לבין:__________________ ע.מ. ח.פ./

"(ספקה)להלן:"

___________________רח'

טל':__________________פקס:________________

דוא"ל:_______________________________

 -מצד שני  -

 

.בהודהשרוןלהפעלתתכניתקהילהתומכת216/2019והעירייהפרסמהאתמכרזמס'הואיל:



אתספקוהוהואיל: לבצע עצמו על והסכיםלקבל נשואהשירותיםהגישהצעהבמסגרתהמכרז

המכרזבהתאםלמסמכיהמכרזותנאיו.



 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 כללי -לחוזה  1פרק 
 דיןהמבואוהצהרותוהכלולותבוכדיןהוראותהחוזה. 1.1

 בחוזהזהתההלמונחיםהבאיםהמשמעותכמוגדרלהלן. 1.2



-"המכרז" מס' 216/2019מכרז תומכתמכרז קהילה תכנית ידילהפעלת על שהתפרסם

העירייה.

מנהלהפעילותבעירייהאוממלאמקומו,אומישימונהעלידיראשהעירייה.-"המנהל"

הרווחה "הנחיותמשרד -" הנחיותלהפעלת המצויותבהוראקהילהתומכתבהוצאתמשרד ותהרווחה,

.4.11תע"ס

.ספקתכניתשתימסרבכתבעלידיהמנהלל-"תכניתעבודה"

לרבותעובדיו,מועסקיו,מנהליו,קבלניהמשנהשיועסקועלידונותןהשירותים-"ספק"ה

)לאחר

הבאיםבשמואומטעמו.קבלתאישורשלהעירייה(יורשיווכל
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.הפעלתתכניתקהילהתומכת-"שירותים"ה



:המסמכיםשלהלןרצ"בכחלקבלתינפרדמחוזהזה 1.3

 אישורקיוםביטוחים-נספחא'לחוזה 

 ערבותבנקאית-נספחב'לחוזה 

 מפרטדרישות–'לחוזהגנספח 

 

כלהמסמכיםהמפורטיםלעיל,לרבותחוזהזה,יכונולהלןולשםהקיצור"מסמכיהחוזה".




מאשרכי:ספקה 1.4

קהילה 1.4.1 תכנית הפעלת שירותי הספקת הינם לבצע מתחייב הוא אותם השירותים

תומכת,כמצורףוכמפורטבמפרטהמצ"בכנספחג'לחוזה,ומהווהנספחלהסכםוחלק

בלתינפרדממנו,ובכלמסמכיהמכרז.

כל 1.4.2 את בדק וכן העירייה, דרישות ואת הנדרשים השירותים והיקף אופי את בדק

והואהפרטיםוהתנא הקשוריםבשירותיםובביצועם, הכתוביםו/או יםהדרושיםו/או

מצהירכיביכולתולבצעהשירותיםוכיהואבעלהכישורים,היכולות,כוחהאדםוהציוד

 הדרושיםלביצועהשירותים.

והוארואהעצמובעלכישוריםוניסיוןמתאימיםלהפעלת4.11כיעייןבהוראותהתע"ס 1.4.3

 בהוראותאלו.התכניתכאמור

 בכלסתירהביןהוראותהתע"סלתנאיהסכםזה,יגברוהוראותההסכם. 1.4.4

ידועלוכיאיןעלהעירייהחובהלהפנותלספקחבריםבתכניתוכיהאחריותהמלאהעל 1.4.5

 גיוסחבריםלתכניתעליו.

והמומחיות 1.4.6 הידע התעודות, ההיתרים, הרישיונות, כל את לו יש כי מצהיר הספק

 הדרושיםלמתןהשירותים.

השירותים)להלן: 1.4.7 ביצוע לצורכי ידו על העובדיםשיועסקו כל בזאתכי הספקמצהיר

"העובדים"(הינםבגיריםשאיןמניעהלהעסקתםלפיהחוקלמניעתהעסקהשלעברייני

 .2001–מסויימים,התשס"אמיןבמוסדות

בתקנות 1.4.8 זה מונח של כהגדרתו משטרה אשור העירייה לידי להעביר מתחייב הספק

 שירותים למתן המכוון במוסד מין עברייני של העסקה ישעלמניעת )אישורלחסרי

)להלן:"התקנות"(לענייןכלאחדמהעובדיםשעתידיםלהיות2003-המשטרה(,תשס"ג

במסגרתהפעלתהתכנית,וכיבכלמקרההספקלאיועסקעלידיהספקמועסקיםעלידו

עובדכלשהובמסגרתקיוםמחויבויותיולפיהסכםזה,אלאלאחרשניתןלגביו"אישור

 משטרה",גםאםתחלעבודתובשלבמאוחריותרבמהלךביצועהשירותים.

 1.4.9 שהעירייההספק לו ידוע כי  בפעילות היקף לכל הספק כלפי מתחייבת אינה מצהיר

 כלשהו. ובשיעור
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 ם:היתרים, רישיונות ואישורי 1.5

 מצהירומתחייבבזאת:ספקה

כיהואמחזיקבמסמכיםוהאישוריםהתקפיםבהתאםלהוראותכלדיןמאתהרשויות 1.5.1

מתחייבספקהמוסמכות,לרבותבקשרעםהחזקתהמסגרתואבטחתהמטופליםבה,ה

להציגםלמשרדבכלעתשידרוש;

על 1.5.2 שהוצא תקין, ניהול בדבר תקף באישור מחזיק הוא על-כי האחראי הרשם ידי

הוארשום המרשםבו חוק, וחברותהרשומותגםלפי עמותות רקעל יחול זה סעיף

הנאמנות.

כיהואמחזיקו/אויחזיקבכלתקופתההתקשרותבכלהאישוריםהנדרשיםעלפידין. 1.5.3

ה 1.5.4 הצהרות של נכונותן כי תנאיספקמובהר הינה חלקיו כל על זה בסעיף המפורטות

מהותיבהסכםזה.אינכונותןשלהצהרותאלהאוחלקן,ביןבעתחתימתהסכםזהובין

.ספקהבכלמועדשלאחרמכן,ייחשבכהפרהיסודיתשלהסכםזהמצד

ולמתחייבלהודיעלעירייהמידעלכלשינוישיחולבתוקףהצהרותיו,לרבותביטספקה 1.5.5

אישורהניהולהתקין/אישורההפעלה,וכןעלכלצושניתןכנגדווהאוסראומגבילאת

יכולתולהפעילאתהמסגרתבהתאםלהסכםזה.



 הפעילותביצוע  -לחוזה  2פרק 
ספקה 2.1 בביצוע הפעילותיתחיל תוך מאשר יאוחר העבודה"30לא התחלת "צו קבלת מיום יום

 שייחתםעלידיהמנהלובתיאוםמלאעםהמנהל.



 'המהווהחלקבלתינפרדמהחוזה.גתבוצעבהתאםלמפרטהדרישותנספחהפעילות 2.2



ספקה 2.3 הקשור בכל בעקיפין ו/או במישרין המתייחס דין כל הוראות את למלא לאספקתמתחייב

 .םהשירותי



,ולמלאהפעילותלנקוטבכלאמצעיהזהירותוהבטיחותהדרושיםכדילמנועתקלותבביצועספקעלה 2.4

 אחרכלהוראותהמנהלאובאיכוחולמניעתן.

 

יומןהפעילותמתחייבלבצעאתספקה 2.5 בהתאםלמפורטבחוזהזהבצורהמקצועיתויסודיתולנהל

 עבודהבהתאםלהוראותהמנהל.

 

נציגיהעירייהלקייםסיוריםוביקורותבעסקלצורךעמידהבתנאיםהנ"לויציגיאפשרלספקה 2.6

 האסמכתאותהמוכיחותעמידהבתנאיהרישיוןככלשיידרש.




 יחסי הצדדים  -לחוזה  3פרק 
 3.1 ביצוע ההשירותיםארגון והבלעדיתשל המלאה ובאחריותו יהאבסמכותו זה חוזה פי ספקעל

 ואולםאיןבכךכדילגרועמסמכויותשהוענקולמנהלבמפורשבמסמכיהמכרז.
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ספקה 3.2 הדרוש האדם כוח כל את חשבונו על לספק השירותיםמתחייב ההשגחהלאספקת את ,

בעבודהשלצורךביצועהקיימתחובת עליהםואמצעיתחבורהעבורםוכלדבראחרהכרוךבכך.

די כל לפי היתר או רישיון הרישום חייב מוסמכת, רשות של הוראה או מיספקן רק להעסיק

 שרשום,בעלרישיוןאובעלהיתרכאמור.

 

ספקימצאותחתפיקוחו,השגחתו,ביקורתוואחריותושלהספקמוסכםביןהצדדיםכיעובדיה 3.3

יישאבכלההוצאותהכרוכותוהקשורותבספקבלבד.ה עלפימסמכיהחוזהעלשירותיםבלבד,

ידיעובדיוו/אוקבלניהמשנהשיועסקועלידו)לאחרקבלתהסכמתהעירייהמראשובכתב(וכל

מישבאמטעמו,לרבותתשלוםשכרם,זכויותסוציאליותותשלומיםוהפרשותאחריםכנדרשעל

ה זה. בתחום וכמקובל דין ספקפי ישולם ידו על שיועסקו לעובדים כי שכרמתחייב לפחות

 המינימוםשייקבע,מפעםלפעם,בחוקוכילדרישתהעירייהימציאלהאשוררו"חבעניין.

 

הבטיחותספקה 3.4 העבודה, ולמלאאחרהאמורבכלחוקי מתחייבלמלאאחרכלהוראותכלדין

 והבריאותביחסלהעסקתעובדיו.

 

שה 3.5 בזה ומוצהר כספקמוסכם שבחוזה התחייבויותיו ביןעצמאספקמבצע שוררים יהיו ולא י

ו/אומימהמועסקיםעלידוו/אוהפועליםמטעמוו/אובשליחותויחסיעובדספקהעירייהלביןה

ומעביד,וכלאלהאינםמשתלביםבמסגרתהעירייהועובדיה,עלכלהכרוךוהנובעמכך,והצדדים

עובדמעבידו/אולפצותמצהיריםמפורשותכיאיןבחוזהזהאובתנאימתנאיומשוםיצירתיחסי

ושיסודו העירייה על שיוטל חיוב כל בגין ראשונה, דרישה עם מיד לשפותה, ו/או העירייה את

 בקביעהכיהמצבהעובדתיו/אוהמשפטישונהמהמוצהרבס"קזהלעיל.


 

 איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה -לחוזה  4פרק 
להעספקה 4.1 או להסב למסור, זכאי יהיה ו/אולא מזכויותיו חלק כל לאחרים או לאחר ביר

 מהתחייבויותיולפיחוזהזהאלאבתנאיםובמידהשהעירייהתסכיםלכךמראשובכתבבלבד.



אלאאםובמידהשהעירייהםכולןאומקצתשירותיםשלהםרשאילמסורלאחראתביצועספקאיןה 4.2

הסכימהלכךבכתבומראש,ואולםהעסקתעובדיםביןששכרםמשתלםלפיזמןהעבודהוביןששכרם

 אוחלקמהןלאחר.השירותיםשלםמשתלםלפישעורהעבודהאיןבהכשלעצמהמשוםמסירתביצוע

 

ספקהאמורהפוטרתאתהנתנההעירייהאתהסכמתהבהתאםלאמורלעילבסעיףזה,איןההסכמה 4.3

מספקישאבאחריותמלאהלכלמעשהאומחדלשלייספקמאחריותווהתחייבויותיולפיהחוזה,וה

לעצורכלפעילותקבלןלדרושמהספקבנוסף,תהאהעירייהרשאית,באיכוחםועובדיהם.השירותים

אהבהתרסביריםבלבדומנימוקיםמשנההמעניקלעירייהשירותיםנשואחוזהזהדרךהספק,זאת

היהעלהספקלהתקשרבאופןדרשההעירייההפסקתפעילותקבלןמשנהכאמור,ייום.14מראששל

מיידיעםספקאחרלמתןהשירותיםובלבדשרצףוטיבהשירותיםלהםמחוייבהספקמכחהסכםזה

 .לאיפגעו
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אויותרמהשליטה25%בהעברתהינותאגידאושותפותרשומהאובלתירשומהיראוספקהיהוה 4.4

אםנעשתהבחלקים, אםההעברהנעשתהבבתאחתבין בין מזכויותהשותפותלאחר, או בתאגיד

 לעיל.4.1כהעברתזכותמנוגדתלסעיף


 נזיקין וביטוח -לחוזה  5פרק 

 
ספקאחריותה 5.1

שיגרמוהפסדו/אואחראיכלפיהעירייהו/אועובדיהלכלאובדןו/אונזקלגוףו/אולרכושספקה 5.1.1

למימהמשתתפיםבפעילותו/או עובדיהוהבאיםמטעמהו/או לעירייה, ו/או לצדשלישיכלשהו

ו/אובקשרלשירותו/אומפעילותכלשהיגיןו/אולמימטעמו,הנובעבספקהו/אולעובדיספקל

והבאיםמטעמוהקשורהלהסכםזהו/אוכתוצאהו/אובקשרלמעשהו/אומחדלו/אופקסהשל

ו/אועובדיוו/אוקבלניו,קבלנימשנהועובדיהםו/אומימטעמושלספקהטעותו/אוהשמטהשל

מקצועותפאראספקה בעלי מטפלים, עו"ס, קבלני)ביניהם: ושמירה, אבטחה קבלני רפואיים,

 הסעות,ספקימזוןומשקאות,מפעיליחוגים,וכד'הנוטליםחלקבפעילות(.

אחראיבלעדיתלכלאובדןו/אונזקשייגרמולמבניםהמשמשיםלפעילותוו/אולציודו/אוספקה 5.1.2

פו והוא בשימושו אשר העירייה של ציוד לכל ו/או דיור שיפורי ו/או העירייהלתכולה את טר

מאחריותלכלאובדןו/אונזקכאמורו/אולכלאובדןתוצאתיבקשרעםההתקשרות.הפטורלא

 יחולכלפימישגרםלנזקבזדון.

כאמורספקהפוטרבזאתאתהעירייהו/אומימטעמהמכלאחריותלנזקיםלהםאחראיספקה 5.1.3

לעיל,ומתחייבלשפותולפצותאתהעירייהוכלהפועלבשמהומטעמה,עלפידרישתההראשונה

הוצאות לרבות לשלם שתחויב סכום כל ו/או בה שתיתבע תביעה כל על העירייה, של בכתב

נזקיםאשר בגין העירייהספקהמשפטיותואחרות, דין. עלפי להםעלפיחוזהזהו/או אחראי

 עלספקלתודיע ולהגן התביעות מפני להתגונן  לו ותאפשר כאמור דרישות ו/או תביעות על

 העירייהמפניהן.

 

 ביטוח 5.2

 5.2.2 מאחריות לגרוע ספקהמבלי מתחייב דין, כל פי על ו/או זה חוזה פי ולקייםספקהעל לערוך

וב דעתו, בגבולותאחריותותנאיםבהתאםלשיקול לבדביטוחיםמתאימיםלהבטחתאחריותו,

 שלאיפחתומהאמורוהמפורטבטופסהאישורעלקיוםביטוחים,כאמורלהלן.

להמציאלידיהעירייהאתטופסהאישורעלעריכתביטוחים,ספקהעםחתימתחוזהזהמתחייב 5.2.3

"אנספח " ביטוחי על האישור "טופס )להלן: המבטחספקהלחוזה ידי על חתום כשהוא  ,)"

ישובוימציא,מידיתוםתקופתביטוח,במשךחלותושלהסכםספקהמטעמוהמורשהבישראל.

 ,וזאתללאצורךבקבלתדרישהכלשהימהעירייה.ספקהזה,אתטופסהאישורעלקיוםביטוחי

והפראספקה 5.2.4 הרפואיים המקצוע בעלי כל כי ומתחייב ב-מצהיר שיועסקו שירותירפואיים

מקצועיתלכיסויאחריותםעלפידין.הביטוחיהיהיחזיקובידםביטוחאחריותהקהילההתומכת

בתוקףכלתקופתהשירותיםוכלקיימתאחריותעלפידין.גבולהאחריותבביטוחהמקצועייהיה

ידו. על שיינתן השירות את הולמים ובתנאים ובהיקף המקצוע, בעל של דעתו שיקול פי על
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ו/אובעלהמקצועולענייןספקהעשיומחדליהביטוחיםיורחבולכלולאתהעירייהבגיןובקשרלמ

 זהיכללסעיף"אחריותצולבת".הביטוחיכלולסעיףבדברויתורהתחלוףכלפיהעירייה.

בכלליותספקה 5.2.5 לפגוע ומבלי כלשונן, הביטוח פוליסות הוראות כל את ולקיים לשמור מתחייב

 ותהביטוח.האמורלשמורעלכלהוראותהבטיחותוהזהירותהנכללותבפוליס

 5.2.6 יהיהספקההפר הפוליסות, פי על העירייה זכויות את המפקיע באופן הפוליסות הוראות את

אחראילנזקיםבאופןמלאובלעדי,מבלישתהיהלוטענהכלשהיכלפיהעירייהעלכלנזקספקה

 כספיו/אואחרשיגרםלועקבזאת.

חיםאשרהאחריותעליהםמוטלתעליויהיהאחראיבמלואםלנזקיםבלתימבוטספקהמובהר,כי 5.2.7

 מכוחסעיפיהסכםזה,לרבותנזקיםשהםמתחתלסכוםההשתתפותהעצמית.-

ידיהעירייהכדילגרועמכלזכותו/אוסעד-איןבעריכתהביטוחיםכאמורלעילו/אובבדיקתםעל 5.2.8

הםכדילשחרראתעלפיההסכםועלפיכלדין,ואיןבספקהו/אותרופההמוקניםלעירייהכנגד

 מהתחייבויותיולפיהסכםזה.ספקה

 מהווהתנאייסודיבהסכםזה.-המצאתטופסאישורעלקיוםביטוחיםתקיניםכאמור 5.2.9


 הפרת סעיפים הנ"ל כל תנאיהם מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

 

 תמורה וערבות -לחוזה  6פרק 
זכאילקבלממשרדהרווחהתשלומיםבהתאםספקבגיןביצועהשירותיםנשואהסכםזהיהאה 6.1

 ישירותע"ימשרדהרווחה.ספקלהוראותהתע"ס.התשלומיםישולמול

עודמובהרכיהעירייהלאתישאבשוםתמורהנוספתו/אואחרת,והיאאינהאחראיתלביצוע 6.2

 התשלוםו/אולמועדיוו/אולהיקפו.

ה 6.3 יפקיד זה חוזה חתימת ספקעם העירייה מותניתבידי בלתי אוטונומית, בנקאית ערבות

כוללמע"מ,להבטחתביצועכלההתחייבויותעלפימסמכי₪15,000וצמודהלמדד,בסכוםשל

מתחייבלהאריכה,מפעםלפעם,ספקחודשיםוה12החוזהנספחג'.הערבותתהאלתקופהשל

 תתקופותההארכהשלו.יוםלאחרתוםתוקפושלחוזהזה,לרבו90כךשהיאתהאבתוקףעד


 

 הפרות, ביטול חוזה ופיצויים -לחוזה  7פרק 
הינםתנאיםעיקריים6.1–ו5.2,5.1,4.2,4.1,3.4-2.3,2.2מצהירכיידועלוכיסעיפיםספקה 7.1

רבותפגימהוליקויבביצועהעבודהולרבותויסודייםבחוזהוהפרתם,לרבותהפרתאיזהמהם,ול

פגםוליקויחדפעמיים,תחשבכהפרהיסודיתהמזכהאתהעירייהבפיצוייםמוסכמיםוקבועים

לכליוםשלהפרהכאמורכשהםצמודיםלמדד,ממדדהבסיסיועדלמדד₪,1,000מראשבסך

רועמזכותהעירייהלכלסעדהאחרוןשיהאידועבמועדתשלומםבפועללעירייהוזאתמבלילג

 ותרופהאחריםהעומדיםלהעלפימסמכיהחוזהאועלפיכלדין.

 

ויותעובדיםעלפיכלדין,תהאלעיל,מובהרכיבכלהנוגעלפגיעהבזכ7מבלילגרועמהאמורבסעיף 7.2

 העירייהרשאיתלבטלאתהחוזהללאהתראהולחלטאתהערבותהבנקאית.
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ביןספקלעילמכלסכוםשיגיעל7העירייהתהאזכאיתלקזזאתסכומיהפיצוייםהאמוריםבסעיף 7.3

 עלפימסמכיהחוזהוביןמכוחהסכםאחרכלשהואולגבותםבכלדרךחוקיתאחרת.

 

ניכוייםמסכומיםהמגיעיםל 7.4 אתהספקתשלוםפיצוייםאו פיספקלאישחררו על מהתחייבויותיו

 יהחוזה.מסמכ

 

יפרהחוזה,תהאהעירייהזכאיתכלסעדותרופהמשפטיתהעומדיםלהעלפיחוזהזהספקהיהוה 7.5

פיצוייםעל לתבוע אתהחוזה, זכאיתלבטל מהזכויותהאמורותתהא לגרוע ומבלי דין, כל פי ועל

 אחר.ספקלעלפימסמכיהחוזההשירותיםהפרתהחוזהלחלטאתהערבותהבנקאיתולהעבירביצוע

 

יוםמראש.30בכתבספקביטולהחוזהיעשהבהודעהשתינתןל



ל ליתן יש העירייה, לדעת אשר מקרה בכל וכן יסודית הפרה של יותרספקבמקרה קצרה ארכה

ימים,והכללפישקולדעתהשל30-לתיקוןההפרה,רשאיתהעירייהלמסורהתראהלתקופהקצרהמ

העירייה.



לגרועמהאמ 7.6 כהפרהיסודיתשלמבלי האירועיםהבאיםיחשבו ורבכלמקוםאחרשבחוזהזההרי

חוזהזהויזכואתהעירייהבכלהזכויותמוקנותלהעלפימסמכיהחוזהועלפיכלדיןבמקרהשל

הפרהיסודית.



,כולםספקהוטלעיקולזמניאוקבועאושנעשתהפעולהכלשהישלהוצאהלפועללגבינכסיה 7.6.1

יוםממועד30קם,והעיקולאוהפעולההאמוריםלאהופסקואוהוסרולחלוטיןתוךאוחל

 ביצועם.



 התראתפשיטתרגלאוניתןצוכינוסנכסיםלגבינכסיו,כולםאוספקהוגשהנגדה 7.6.2

 של ובמקרה רגל, בקשתפשיטת נגדו הוגשה או ידוספקחלקם, על נתקבלה שהואתאגיד

נגדוצופירוקו/אומונהלו ניתן החלטהעלפירוקמרצוןאושהוגשהנגדובקשהלפרוקאו

כונסנכסיםו/אומפרק,זמניו/אוקבועו/אוקדםמפרק,אושהואהגיעלפשרהאוסידורעם

עןהסדראתםעלנושיו,כולםאוחלקם,אושהואפנהלנושיולמעןיקבלארכהאופשרהלמ

 .1983-לפקודתהחברות)נוסחחדש(,תשמ"ב233פיסעיף

 

 הסתלקמביצועהחוזה.ספקהוכחלהנחתדעתהשלהעירייהכיה 7.6.3

 

ה 7.6.4 מענק,ספקהוכחלהנחתדעתהשלהעירייהכי הציעשוחד, או נתן אדםאחרמטעמו או

ל בקשר ו/או עםהזכייהבמכרז בקשר טובתהנאהכלשהי  או החוזהזהאודורון מסמכי

 ביצועם.
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שניתנהבמכרזאובקשרעםספקהוכחלהנחתדעתהשלהעירייהכיהצהרהמהותיתשלה 7.6.5

לאגילהעובדהמהותיתאשרהיהבהכדילהשפיעעלספקמסמכיהחוזהאינהנכונהאושה

 ההתקשרותעמו.

 

מאתהעירייהספקשולמולספריהעירייהוחשבונותיהישמשוראיהמכרעתבכלהנוגעלתשלומיםש 7.7

.ספקוכןבכלהנוגעלסכוםשיינתןלעירייהעלידיה



 7.8 סעיף פי על מזכויותיה בחלק העירייה בזכויות7.4השתמשה האמור השימוש את יראו לא לעיל,

יהיהספקהעירייהכביטולהחוזהעלידיהעירייהאלאאםהעירייההודיעהעלכךבמפורשובכתב,וה

חייבלעמודבכלהתחייבויותיועלפיהחוזהכלעודלאניתנהלוהודעה,כאמור.

 

מבלילפגועבזכויותהעירייהלכלסעדעלפידיןו/אועלפיחוזהזה,תהיההעירייהזכאיתבכלמקרה 7.9

ףכלסכוםכסספקו/אוכספיםאשריגיעוממנהו/אומאחריםלספקלקזזו/אולחלטמתוךכספיה

מה לה יגיע אשר כל לכיסוי קנסספקהדרוש כהחזר ו/או שיפוי ו/או פיצוי ו/או נזק כדמי לרבות

ו/אומימהפועליםמטעמוו/אותשלוםספקששולםעלידיהעירייהכתוצאהממעשהו/אומחדלשלה

לרבותחוקיהעזרשלהו/אובכלספקחובשבוחייבה דרךלעירייהבתוררשותמקומיתעלפידין,

 אחרת.

 

החליטההעירייהלהביאאתהחוזהלסיומוכאמור,לאתהיההעירייהחייבתבתשלוםכספיםו/או 7.10

 .ספקפיצויכלשהםל



 תקופת החוזה -לחוזה  9פרק 
תקופתהחוזההיאכמפורט: 8.1

חודשיםמיוםחתימתו.12תקופהשל 8.1.1

"(.תקופת החוזה)להלן:"



לעירייהבלבדמוקניתזכותברירה)אופציה(,לפישיקולדעתההבלעדיוהמוחלט,להאריךתוקפו 8.1.2

שתישלחוזהזהלמשך חלקממנה.12תקופותנוספותשל כלתקופהאו חודשים)שניםעשר(

בתקופתההארכהימשיכולחולכלהוראותחוזהזה.



המשנה 8.1.3 ששתהחודשיםהראשוניםשלתקופתהחוזה8.1.2-ו8.1.1עלאףהאמורבסעיפי לעיל,

המוחלט דעתה שקול עפ"י העירייה, רשאית זו תקופה במהלך ניסיון. כתקופת בזה נקבעים

 והבלעדי,להפסיקאתההתקשרותלפיחוזהזהבכלעת.

 

למרותהאמורלעיל,העיריהרשאיתבכלעתעפ"ישיקולדעתההמוחלטוהבלעדילצמצם/להפסיק 8.1.4

 לאתהיינהכלטענותו/אודרישותו/אותביעותבשלכך.ספקולספקהתקשרותעםהאתה
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 שונות -לחוזה  10פרק 
ה 10.1 הנספחיםספקגילה הוראות בין סתירה ו/או הנספחים בהוראות ו/או החוזה בהוראות סתירה

יפנהלמנהלעלמנתלקבלהנחיותבדברהפירושהנכון.הפירוששניתןעלידיה מנהליחייבהשונים,

.ספקאתה

הספקל 10.2 סיבהשהיא. מכל עכבון קיזוזו/או זכות ולאתהיה וזכותספקאין זכותהקיזוז על מוותר

העיכבון.

 

תהווה 10.3 לא מסוים/ים במקרה/ים החוזה מסמכי מתנאי לסטות המנהל או העירייה מצד הסכמה

 כאמור, כלהסכמה, ממנהגזירהשווהלמקרהאחר. חתוםתקדיםולאילמדו טעונהאישורבכתב,

 כדיןע"יהעירייה.

 

לפיחוזהזה,תהיההעירייהרשאיתאךלאמחויבתלעשותהבמקוםספקכלהתחייבותהמוטלתעלה 10.4

 .ספק,ביןבעצמהוביןבכלדרךאחרת,וכלההוצאותוהנזקיםבקשרלכךיחולועלהספקה

 

יחייבאךורקמסמךבכתבהחתוםכדיןעלידיבנוסף,מבלילפגועבאמורלעיל,מודגשכיאתהעירייה 10.5

 העירייה.

 

וכי 10.6 במלואו ביניהם והמותנה המוסכם את נכונה משקפים החוזה מסמכי כי הצדדים בין מוסכם

העירייהלאתהיהקשורהבכלהבטחות,פרסומים,הצהרות,מצגים,הסכמיםוהתחייבויות,בכתבאו

נעשו,אםנעשו,קודםלחתימתם.כלויתורהסכמהאובעלפהשאינםנכלליםבמסמכיהחוזהואשר

 שינוימהוראותמסמכיהחוזהלאיהאלהםכלתוקףאלאאםנעשובכתבובחתימתשניהצדדים.

 

עלפי 10.7 החוזהתינתןבמסירהאישיתכלהודעהשצדאחדצריךליתןלמשנהו מסמכי ,במכתברשום,

בדוא"ל או הבפקסימיליה רשוםיםניהמצויפרטיםלפי בדואר שנשלחה הודעה זה. לחוזה במבוא

 כנתקבלה בישראל.72תחשב דואר מבית הישלחה  לאחר אושעות בפקסימיליה שנשלחה הודעה

 שעותלאחרקבלתאישורעלמשלוחכאמור.24בדוא"לתחשבכנתקבלה

 

נוספקה 10.8 או הקשורים אחרים מסמכים ביול ובהוצאות החוזה מסמכי ביול בהוצאות בעיםיישא

 .,ככלשיהיוממסמכיהחוזה









_____________________     _____________________ 
 העירייה                        ספקה                 
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 אישור קיום ביטוחים -נספח א' לחוזה 


 אישור על קיום ביטוחים

תאריך:________
 לכבוד

 הוד השרון עיריית 
 , הוד השרון28יהושע בן גמלא 

 "(עירייה)להלן: "ה 
 

א.ג.נ.,


להפעלתשירותי"(בגיןספקה)להלן"הנדון:אישורעלקיוםביטוחיםשל_____________________
שירותיתיקוניתחזוקהו/אויםאזרחהוותיקותכניותקהילתיותלאזרחיםקהילהתומכת ו/או
 לחצן / מוקד ס-מצוקה הזמנת ואמבולנס, רופא שירותי הזמנת ו/או וכד' ביטחון מתןייר

 שירותיםנלווים,בקשרעםהסכם___________)להלן:"השירות"(


אנוהח"מ_______________חברהלביטוחבע"ממצהיריםבזאתכדלהלן:

 ו/אוכללנובפוליסותקיימותאתהביטוחיםבקשרעםבצועהשירות,כמפורטלהלן:ספקאנוערכנול .1


ביטוחאחריותחוקיתכלפיהציבור)ביטוחצדשלישי()פוליסהמספר_________( .א

תובע, אחריות: גבול
מקרהותקופתביטוח

₪6,000,000


תאורכיסוי: של לרבותספקהאחריותו כלשהו שלישי צד כלפי הדין פי על
 של מחדל או מעשה בגין העובדיםספקההעירייה, של ו/או

לרבות ומטעמושלאחריותבגיןהנשלחיםעלידו כלהפועלבשמו
,כתוצאהו/אובקשרעםהשירות.ספקה

בקשרעםמעשה .1הרחבותנוספות ו/או הביטוחמורחבלכלולאתהעירייהבגין
 מימטעמו.אחריותובגיןו/אוספקהאומחדלשל

כיסויבגיןתביעותתחלוףשלהמוסדלביטוחלאומי. .2
הביטוחאינומחריגהרעלהמכלסוגשהואעקבקיומושלחומר .3

 זראומזיקבמאכלו/אובמשקה.
 לענייןנזקיגוף.חריגאחריותמקצועיתלאיחול .4
 נזקלעירייהיחשבנזקלצדשלישי. .5
אחריותצולבת. .6

לכלמקרהביטוח.₪20,000אינהעולהעלהשתתפותעצמית:


ביטוחחבותמעבידים)פוליסהמספר_________________( .ב
גבולאחריות:תובע,
מקרהותקופתביטוח

₪6,000,000
₪20,000,000

תאורכיסוי:


שנגרמו תאונותעבודהומחלותמקצוע בגין דין כל פי אחריותעל
במתןהשירות.ספקה,ולכלהמועסקיםעלידיספקהלעובדי

אחריותהרחבהנוספות: עליה ותוטל היה העירייה את לכלול מורחב הביטוח
.ספקהכמעבידלתאונותעבודהומחלותמקצועשנגרמולעובדי

 
 ____)כולל(.________ועד___________________-מתקופתהביטוחהיאהחל .2


ו/אוהעירייה,בקשרעםהשירות,בכפוףספקה–למטרותהפוליסותהנ"ל"המבוטח"בפוליסותיהיה .3

 להרחבותהשיפויהמפורטותלעיל.
ו/אוחברותבתו/אוחברותמסונפותשלהעירייההודהשרוןעיריית–ה"עירייה"למטרתאישורזה

 ועובדיםשלהנ"ל.
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בכלהפוליסותהנזכרותנכלליםהסעיפיםהבאים: .4
ביטולזכותהשיבובו/אוהתחלוףכלפיהעירייה,למעטכלפימישגרםלנזקבמתכוון.א.
ו/אוביזמתנוו/אולשנויתנאיהןלרעה,אלאלאחרספקההביטוחיםלאיהיוניתניםלביטולביוזמתב.

 רשום, במכתב בכתב, הודעה ולעירייה למפעיל השינוי60שנמסור ו/או הביטול מועד לפני יום
המבוקש.

ביטוחג. כלל קבוצת של "ביט" פוליסות פי על הכיסוי מהיקף יפחת לא בפוליסות הכיסוי היקף
שלנותרבתיככלוקייםמבוטל.התקפותבמועדהתחלתהביטוח,חריגר

 
לבדואחראילתשלוםדמיהבטוחעבורכלהפוליסותולתשלוםההשתתפויותהעצמיותהקבועותספקה .5

 בהן.


כלסעיףבפוליסות)אםישכזה(המפקיעאומקטיןאומגבילבדרךכלשהיאתאחריותנוכאשרקיים .6
ולגביהעירייההביטוחעלפיהפוליסותהנ"להואביטוחאחרלאיופעלכלפיהעירייהוכלפימבטחיה,

טוחיי"ביטוחראשוני",המזכהאתהעירייהבמלואהשיפויהמגיעלפיתנאיו,ללאזכותהשתתפותבב
לחוק59העירייהמבלישתהיהלנוזכותתביעהממבטחיהעירייהלהשתתףבנטלהחיובכאמורבסעיף

למעןהסרס1981–חוזההביטוחתשמ"א מוותריםעלטענהשלביטוחכפלכלפיהעירייה. אנו פק,
 וכלפימבטחיה.


הביטוחיםהמפורטיםבאישורזההינםבהתאםלתנאיהפוליסותהמקוריותעדכמהשלאשונובמפורש .7

 באישורזהובלבדשאיןבשינויהאמורכדילצמצםמהיקףהפוליסותהמקוריות.
 


 

___________________________________________________
חותמתחברתהביטוחשמותהחותמיםתאריך

חתימתמורשהחתימה



טלפון________________פקס.:_______________סוכןביטוח:___________
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 ערבות בנקאית לקיום החוזה -נספח ב' לחוזה 

____________תאריך:לכבוד

הודהשרוןעיריית



שלוםרב,



 הנדון: כתב ערבות מס' ....................................





.1 )להלן בקשת________________ פי -על בקשר תכנית  להפעלת 216/19מס'לחוזההמבקש(

בהוד השרון קהילה תומכת , ערביםבזאתכלפיכםלשלםלכםכלסכוםעדלסך הננו –השווהל

עלייתאלףשקליםחדשיםחמישהעשר)במילים:₪15,000 הצמדהבגין בתוספתהפרשי בלבד, )

"(ביןהמדד"-)להלןכפישמתפרסםעלידיהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקההמחיריםלצרכן,מדד

 לחודש יש,10/19המדד ב חילוט15-תפרסם במועד ידוע שיהיה המדד לבין שאחריו בחודש

 בות.הער



לרבותימיםמעתהגיעאלינודרישתכםהראשונהבכתב,10סכוםהערבותישולםלכםעלידינותוך.2

וזאתללאכלתנאיומבלילהטילעליכםכלהודהשרוןחתומהע"יעירייתבאמצעותהפקסימיליה,

חובהלהוכיחאולנמקאתדרישתכםומבלישתהיוחייביםלדרושתחילהאתסכוםהערבותמאת

המבקש.



זה.3 ערבות כתב לצרף עליכם כנ"ל באמצעותלדרישתכם אלינו שיועבר )במידה העתקו או

הפקסימיליה(.



מסרלנולאיאוחרי_______וכלדרישהעלפיהצריכהלה____תוקףערבותנוזהיהיהעדליום.4

מהמועדהנ"ל.לאחרמועדזהתהיהערבותנוזובטלהומבוטלת,אלאאםהוארכהעלידינו.



ערבותנוזואינהניתנתלהסבהאולהעברהבכלצורהשהיא..5







בכבודרב,



בנק________________

סניף________________
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 להפעלהמפרט דרישות  - לחוזה' ג נספח
 

 תכנית קהילה תומכתלהפעלת מפרט דרישות 



 הגדרות: .1

הוראותתקנוןעבודהסוציאליתשפורסמועלידימשרדהרווחהוהשירותים-""הוראותהתע"ס .1.1

 החברתיים,בגרסההמעודכנת,כוללכלעדכוןשלהןבעתיד.

 .1.2 רשםלתכניתקהילהתומכתעלפייהעומדיםבקריטריוניםלהוותיקיםנשיםוגברים-"חבר"

 ,ואשרהצטרפולתכנית"קהילהתומכת"נשואמכרזזה.4.11הוראתהתע"ס



 כללי .2

מבקשתלהתקשרעםספקלהפעלתתכניתקהילהתומכת(להלן:"העירייה")הודהשרוןירייתע .2.1

.(להלן:"חברים")ים.,לאזרחיםותיק(להלן:"התכנית")

אישאזרחיםותיקים,המהוויםאתקהלהיעדהעיקרילתכנית.10,000-ביישוביהעירייהחייםכ .2.2

בתיאב.234-שבהחבריםכתותומכקהילהכיוםפועלתבעירייה .2.3

 שירותיקהילהתומכתעלפימכרזזהיכללואתההיבטיםהבאים: .2.4

שיכללו,ביןהיתר,שירותיביקוררופאואמבולנס.הפעלתמוקדמצוקהושירותיםרפואיים .2.4.1

 .2.4.2 קהילה, אב/אם העסקת הכוללים קהילתיים, הוותיקישירותים בבתי קלים ,םתיקונים

הפעלתתוכניותמתנדביםועוד.

פעילותחברתיתלחברים. .2.4.3

ותעריפי .2.5 להוראות בהתאם מטעמו, אדם כח באמצעות חשבונו על התכנית את יפעיל הספק

התע"ס מס' על4.11הוראה שתפורסם אחרת הוראה והשירותים-וכל הרווחה משרד ידי

 החברתיים.

 התמורה: .2.6

מחברי .2.6.1 יגבה אותם החבר, דמי לתשלומי הספק זכאי יהיה זה מכרז לפי השירותים בגין

התע"ס להוראות בהתאם מסובסדים הלא תקופתהקהילה במהלך שיחולו ו/או החלות

תשלם החבר מדמי חלק סבסוד על הרווחה משרד יחליט בהם במקרים ההתקשרות.

 העירייהלספקאתהסכוםהמסובסדעלידהמדיחודש.

במסגרתהתמורהכמפורטלעילולהלןמתחייבהספקלספקאתכללהשירותיםוהדרישות .2.6.2

ל המכרז, מסמכי וביתר זה במפרט בכללהנכללות לחברים החברתית הפעילות רבות

ולמרותקיביתבפרט,העסקתבעליהתפקידים,הספקתשירותימצוקהורפואהוכו',עלכל

 העלויותהנובעותמהם.

ובוועדתהפעלה .2.6.3 הספקמתחייבלהשתתףבוועדתהיגוי בסעיף ,להלן(3.2-ו3.1)כהגדרתן

ובהורא זה במפרט כנדרש דיווחים לעירייה הדרושלהעביר מידע כל ולמסור התע"ס ות

 לעירייהלצורךפיקוחעלפעולותיובביצועהתכניתובכפוףלכלדין.
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מניעה .2.6.4 שאין עובדים יהיו התכנית הפעלת במסגרת הספק ידי על שיועסקו העובדים כל

.2001–להעסקתםלפיהחוקלמניעתהעסקהשלעבריינימיןבמוסדותמסוימים,התשס"א

מתחיי למניעתהספק בתקנות זה מונח של כהגדרתו משטרה אישור לעירייה להעביר ב

במ מין עברייני של העסקה שירותים למתן המכוון ישעוסד לחסרי אישור המשטרה,

לגביכלאחדמהעובדיםשיועסקועלידיהספקבמסגרת(להלן:"התקנות")2003-)תשס"ג

 עסקתאותועובדיוםלפנימועדתחילתה14הפעלתהתכנית,וזאתעד



 הפעלה וניהול התוכנית .3

 היגוי:  ועדת  .3.1

ועדתההיגויתפקחעלהתכניתבהיבטיםהמקצועיים,הטיפולייםוהניהוליים,הכלכמפורט .3.1.1

,והיאתתכנסותפעלעלפיהוראתהתע"סהאמורה,בכפוף4.11להוראתהתע"ס8.1בסעיף

לאמורלהלן:

חבריהועדהומשתתפיה: .3.1.2

 .3.1.2.1 בעירייהוועדת חברתיים לשירותים המחלקה מנציג מורכבת תהיה אשר)ההיגוי

,נציגהספקונציגיהחבריםבקהילה.(ישמשכיו"ר

יהיו .3.1.2.2 העירייה, ע"י שייקבעו נוספים, רלוונטיים וגורמים התומכת הקהילה עובדי

נוכחיםבישיבות.

 .ישתתףבדיוניהוועדהלפיהצורךוותיקהמפקחהמחוזישלהשירותל .3.1.2.3

ועדתההיגויתתכנסאחתלשלושהחודשיםבקביעות,לכלהפחות. .3.1.3

,תהאהוועדהאחראיתלבדוק4.11מבלילגרועמתפקידיועדתההיגוילפיהוראתהתע"ס .3.1.4

הספק עמידת על לפקח היתר, ובין התכנית, של הביצוע משלבי שלב כל ולאשר

לקב הועדה בסמכות כן כמו זה. מכרז לפי ושיפוריםבהתחייבויותיו שינויים הכנסת וע

בתכנית.

הספקיגישלוועדתההיגוידיווחיםכנדרשבמפרטזה. .3.1.5

 ועדת ההפעלה   .3.2

ועדתהפעלהתהיהאחראיתליישומןשלהנחיותועדתההיגוי,ולביצועןהמלאעלידיהספק, .3.2.1

עלפיהוראתהתע"סובכפוףלאמורלהלן:

חבריהוועדהומשתתפיה: .3.2.2

 .3.2.2.1 ההפעלה רכזועדת בעירייה, חברתיים לשירותים המחלקה מנציג מורכבת תהיה

ואבהקהילה.בעיר,רכזתחברתיתהתכנית

 יו"רועדתההפעלהיהיהעו"סהמחלקהלשירותיםחברתייםבעירייה. .3.2.2.2

משרדהרווחהוהשירותיםהחברתייםיהיהרשאילהשתתףבדיוניהועדה. .3.2.2.3

תפיםנוספיםמעתלעת,עלפיבחירתה.ועדתההפעלהרשאיתלהזמיןלישיבותיהמשת .3.2.2.4

הקרובה .3.2.3 ההיגוי בועדת לדיון הסוגיה תועבר ההפעלה, בועדת הסכמה תושג ולא במידה

בסוגיה לדון מיוחדת היגוי ועדת תתכנס דיחוי, סובלים שאינם בנושאים שם. ותידון
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 ו/או ועידה שיחת באמצעות גם לכנס יהיה ניתן כאמור ישיבה הפרק.  על סבבהעומדת

טלפוני.

 ועדתההפעלהתתכנסלכלהפחותאחתלחודש,ולפיהצורך. .3.2.4



 שירותי מצוקה ורפואה:   .4

 .4.1 מצוקה, מוקד לספקלחבריםשירותי לקריאותמצוקה24הספקיתחייב הזמין שעותביממה,

בארץ מקום מכל טלפונית התקשרות ובאמצעות החבר בבית מצוקה לחצן יחידת באמצעות

.(להלן:"המוקד")

יצירת .4.2 תתאפשר ובנוסף כמפורטלהלן, מצוקה, לחצן תהיהבאמצעות המוקד ההתקשרותעם

לחצן להתקנת במקביל חינם. חיוג מספר של ישיר בחיוג הטלפון, באמצעות המוקד עם קשר

של הטלפון מספר את המפרטת מדבקה החבר של הטלפון מכשיר על הספק ידביק החירום

המוקד.

יחידתלחצןהמצוקה: .4.3

 .4.3.1 הספק בבעלות תהייה המצוקה לחצן עמו)יחידת מטעמו משנה ספק בבעלות ולחילופין,

ובאחריותוהמלאהשלהספק.מובהרבזאתכיאין(יתקשרהספק,בכפוףלאישורהעירייה

בהעסקתספקמשנהע"יהספקבכדילגרועו/אולפגועבאחריותהספקמכלמיןוסוגשהוא

וללאיוצאמןהכללבכלענייןהקשורו/אוהנובעמלחצןהמצוקה,תפקודוותפעולו.

 .4.3.2 נייד לחצן תכלול המצוקה לחצן יחד)יחידת החיים חברים ניידים-לזוג לחצנים (שני

הניידאו),לחיצהעלהלחצן(להלן:"היחידה")מיקרופוןנייחהכולללחצןהפעלה-ורמקול

תפעילאתהרמקולביחידה,ותאפשרתקשורתמיידיתביןהחברלמוקדןבמוקד.(הנייח

שניות.45מענהבמוקדלקריאהע"ילחצןהמצוקהיהיהתוךפרקזמןשלאיעלהעל .4.3.3

.(לפיבחירתהחבר)הניידיאפשרנשיאהעלהגוף,כתליוןאוכשעוןהלחצן .4.3.4

ל .4.3.5 היחידה הפעלת שתאפשר נטענת סוללה תכלול הפחות,8-היחידה לכל נוספות, שעות

במקרהשלהפסקתחשמל,באמצעותהסוללה.

לרבות .4.3.6 היחידה, עלתפקדהיחידהשתסופקלחברועלתחזוקתותיקון הספקיהיהאחראי

בדיקותתקופתיות,לפחותאחתלחודש,ולרבותהחלפתהסוללותהנטענות.ביצוע

ע"י .4.3.7 השירותיםתעשה קבלת את להפסיק שביקש חבר של מביתו ופינוייה היחידה פירוק

הספק,ללאכלתשלוםבגיןהתנתקותהחברמהשירותאובגיןפירוקהיחידהוהעתקתה.

המוקד .4.4

מוקדתהיהבאמצעותמערכתממוחשבתילותשלההמוקדיאוישע"ימוקדנים,ניהולהפע .4.4.1

שתכלולפרטיםונתוניםבהתאםלדרישותהעירייהוועדתההיגוי.המערכתתשמשלתיעוד

ימיםבשבועבכלימות7שעותביממה,24פניותהחבריםאיושהמוקדע"ימוקדניםיהיה

 השנה,לרבותשבתות,מועדיישראלויוםכיפור.

ובלבדשימספרהמוקדניםבמשמ .4.4.2 הצורך עלפי לכלחברירתיקבע שירותמלאומיידי נתן

שיפנהלמוקד.
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הכשרתהמוקדניםהינהבאחריותהספקועלחשבונו.כלמוקדןיעבורההכשרהבמסגרתה .4.4.3

 בעיר תומכת קהילה צוות עם היכרות השרוןתיכלל התכניתהוד מאפייני עם היכרות ,

יםבקהילה.וחבריהומידעעלנותנישירותיםמרכזי

דוברי .4.4.4 עם להתקשר אפשרות תהיה למוקדן בנוסף שוטפת. עברית דוברי יהיו המוקדנים

השירות את ליתן שיוכל באופן ורוסית, ערבית לפחות בקהילה, המדוברות נוספות שפות

לפוניםדובריאותןשפות.

יוםיעדכןהמוקדאתאבהקהילה,באמצעותטלפון,פקסאודוא"ל,אתכ .4.4.5 להפרטיםמדי

המוקד בנוסף, הקהילה. לחברי היום באותו המוקד שסיפק השוטפים השירותים אודות

יעדכןטלפוניתאתאבהקהילהבאופןמיידיעלכלקריאהדחופהשלחברלמוקדוימסורלו

 אתפרטיהמענהשניתןלקריאה,לרבותביקוררופאאופינויבאמבולנס.

שירותיביקוררופא: .4.5

 .4.5.1 תורן רופא ביקור שירותי יפעיל הספק 24כללי: ביממה, ימות7שעות בכל בשבוע ימים

השנה,לרבותשבתות,מועדיישראלויוםכיפור.השירותיסופקע"ירופאיםמוסמכים,בעלי

שוטף העבריתבאופן השפה דוברי חוק, פי לשמשכרופאיםעל ורישיונותבתוקף תעודות

יאה.ובעליהכשרהבביצועהחי

תוך .4.5.2 החבר לבית יגיע הרופא המוקד. ע"י החבר לבית הרופא יוזמן החבר, בקשת פי על

דקותממועדבקשתהחבר.150מקסימום

 .4.5.3 הרופא בהגעת עיכוב שיחול מיוחדות)ככל נסיבות ובשל חריגים במקרים ורק יעדכן(אך

 המוקדןאתהחברובמידתהצורךיעדכןטלפוניתגםאתאבהקהילה.

בכלמקוםהודהשרון)ככלשבקשתהחברלביקוררופאהינהלאתרשאינובתחומיעיריית .4.5.4

הארץ בהתאם(ברחבי יאוחרמשעתיים, ולא סביר, פרקזמן תוך רופאשיגיע ישלחאליו

למיקוםהחבר.

מרשם, .4.5.5 בתרופותראשוניותובטפסי כמקובל, רפואי בציוד מצויד לביתהחבר יגיע הרופא

דעתויפנההרופאבמידתהצורךאתהחברלביתחוליםאולהמשךטיפולבהתאםלשיקול

בשירותיהרפואהבקהילה.

הרופאירשוםדו"חסיכוםהביקורוהטיפולוימסורהעתקממנולחברלשםהעברתולרופא .4.5.6

המטפלבשגרה.

 .בלבד₪30בגיןכלביקוררופאבביתהחברישלםהחברתשלוםשלאיעלהעל .4.5.7

ירותיאמבולנס:ש .4.6

שיוזמנו .4.6.1 נמרץ, טיפול ניידת או אמבולנס באמצעות פינוי שירותי לחברים יספק הספק

לכלמקוםבונמצא באמצעותהמוקדבלבד.המוקדיזמיןאמבולנסאונט"ןלפינוירפואי,

החבר,לפיהפנייתרופאכמפורטבסעיףזהלעילאועלפיבקשתהחבר.

 .4.6.2 והוחלט אמבולנס יהוזמן החבר, את לאשפז והחברישלא האמבולנס, בעלות הספק שא

 .בלבד₪30ישלםתשלוםסמליבלבד,אשרלאיעלהעל
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 ירותים חברתיים:  ש .5

פעילותחברתית: .5.1

הספקיגישלוועדתההיגוימדישנהתכניתלפעילותחברתיתהמוצעתעלידו,בהיקףכספי .5.1.1

והספק ועדתההיגוי התכניתתהיהכפופהלאישור ועדתההיגוי. התואםלתקציבשתגדיר

יערוךבהשינוייםוהתאמותלפיהנחיותהועדה.

תהיה(אינםמרותקיביתגםחבריםש)עלהספקלוודאכילכלחברקהילהפעילותשבועית: .5.1.2

פעילות יובהרכי האפשרותלהשתתףבפעילותחברתיתמטעםהספקלפחותאחתלחודש,

ואשר יארגן הספק אשר וכדומה, טיול או אירוע להיות יכולה כאמור חודשית חברתית

ללאגבייתתשלוםנוסףמהחבריםפעילות ע"יהספק, השתתפותחבריהקהילהבותמומן

הקהילהחודשית:בנוס יקייםהספקפעילותחודשיתייחודיתלחברי ףלפעילותהשבועית,

התומכתלפחותפעםבחודש,הפעילותתאושרבוועדתההפעלה.

בית:פ .5.1.3 למרותקי חברתיתעילות פעילות הספק יבצע השוטפת, החברתית לפעילות מעבר

וכלחברקהילהייעודיתלחבריםמרותקיבית.תכניתהפעילותהחברתיתתאורגןבאופןב

המוגדרמרותקביתיוכללהשתתףלכלהפחותאחתלחודשבפעילותהכוללתיציאהמהבית,

כגון:הסעתמשתתפיהפעילותלטיילת,עריכתמפגשיםמותאמיםלצרכיהחבריםועוד.

הכוללים .5.1.4 הסעות רכבי לספק הספק מתחייב בית למרותקי חברתיות פעילויות במסגרת

לשםשינועמרותקיהביתלאתרהפעילותבאופןנוחומכבד.מעלון,וכלהדרוש

יובהרכילוועדתההיגוישמורההזכותלהנחותאתהספקלפעוללפידגשיםאחריםבעניין .5.1.5

הפעילותהחברתית,ככלשיחולשינויבהספקתפעילותהפנאיע"יהמכללהלחבריהקהילה

 אומכלסיבהאחרת.

פעילותהתנדבותית: .5.2

שלרכזפעילויותהתנדבותיותבמסגרתהתכנית,לשםכךהספקיגייסויפעילאתהספקיידר .5.2.1

קהילה וחברי העירייה תושבי מקרב יהיו המתנדבים להדרכתם. ויהאאחראי המתנדבים

תומכתעצמם.

הספקישמראתהפעילותההתנדבותיתהקיימתוכןיפעללהרחבתהפעילותוגיוסמתנדבים .5.2.2

מעוניי העירייה חברינוספים. אצל בית ביקורי שתכלול התנדבותית פעילות בקידום נת

 קהילהבמצבבריאותיירוד.

 כז התכנית  ר .6

באופןקבועבמהלךכלתקופתהספקת(להלןולעיל:"רכזהתכנית")הספקיעסיקרכז/תתכנית .6.1

חבריםומעלה.200משרהלפחותככלשהקהילהתמנה%50השרותיםלפימכרזזה,בהיקףשל

חברים,מאושרתהעסקתרכזתכניתבהיקףמשרהמותאם200-עודרשומיםבתכניתפחותכל

הקהילהבפועלביחסל לכמותחברי יחסי חבריםרכזהתכניתימלאגםאתתפקיד200-באופן

 .4.11הרכזהחברתישלהתכנית,כהגדרתובהוראתהתע"ס

יבהיקףהמשרהשלרכזהתכניתיהיהעלויותהעסקתרכזהתכניתיחולועלהספקבלבד,כלשינו .6.2

באישורוועדתההיגויבלבד.
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איושהתפקידיהיהכפוףלאישורוועדתההיגוי,לעירייהשמורההזכותליטולחלקבתהליךגיוס .6.3

דרך בכל או העסקתו בדבר טרםקבלתהחלטה עמו עריכתראיון של אםבאופן התכנית רכז

הליךבחירתרכזהתכניתאיןכדיליצוריחסיעובדמעבידאחרת.יובהרכיבמעורבותהעירייהבת

 ביןהעירייהוביןרכזהתכנית.

 תנאיכשירותלתפקידרכזהתכנית: .6.4

 תואראקדמאיוניסיוןשלשנתייםלפחות. .6.4.1

 קהילתיים.-בעלידעוניסיוןבהפעלתפרויקטיםחברתיים .6.4.2

 .6.4.3 יכולת עצמאי, באופן עבודה יכולת יוזמה, וניהול, ארגון ולהפעילכושר צוות להדריך

 מתנדבים.

 יחסיאנושמעולים. .6.4.4

 תפקידירכזהתכנית:5.5התנאיםהנ"להינםבכפוףלכךשהרכזהחברתיהינועובדסוציאלי .6.5

 ריכוזכלפעולותהתכנית,תיאוםביןהספקלעירייהוקיוםקשררציףעםהעירייה. .6.6

 והדרכתו.הישירשלאבהקהילה,לרבותפיקוחעלעבודתוממונ .6.7

 קיוםקשרעםאנשימקצועהמעורביםושותפיםלתכניתכגון: .6.8

משרדהרווחה,העמותה,קופות-וותיקסוציאלייםבעירייה,מפקחיםשלהשירותלעובדים .6.8.1

חוליםוכד'.

 ריכוזועדתהפעלהומעקבאחרביצועהחלטותיה.5.5.4 .6.8.2

כולל .6.8.3 ההיגוי ועדת יום,-הכנת סדר הכנת משתתפים, ושליחתוזימון פרוטוקול כתיבת

 למשתתפים,יישוםהחלטותהוועדה.

 אחריותלהפעלתפעולותשיווקהתכנית .6.8.4

 אחריותעלגיוס,ארגון,הדרכהוהפעלתמתנדבים. .6.8.5

אחריותעלפעילותחברתית. .6.8.6

לרבותדיווחיםאחתלשבועעלביקוריביתשערךאב-אחריותעלהעברתדיווחיםלעירייה .6.8.7

ריגים.הביתוממצאיםח

 ניהולשוטףשלהתכניתכולל:מעקבאחרדוחות,טיפולבמאגרמידעוכד'. .6.8.8

 אב קהילה .7

 .7.1 קהילה אב/אם יעסיק הקהילה")הספק "אב ולעיל: בכל(להלן מלאה, במשרה יועסק אשר

משכורת לרבות הקהילה, אב של העסקתו עלות זה. מכרז לפי השירותים הספקת תקופת

תאבהבית,תמומןע"הספקבלבד.והוצאותבמסגרתעבוד

איושהתפקידיהיהכפוףלאישורוועדתההיגוי,לעירייהשמורההזכותליטולחלקבתהליךגיוס .7.2

דרך בכל או העסקתו בדבר החלטה טרםקבלת עמו ראיון עריכת של באופן אם הקהילה אב

בהיקףהמשרהשלאבהקהילהכפוףלאישורווע כלשינוי כן כמו יובהרכיאחרת. דתההיגוי.

במעורבותהעירייהבתהליךבחירתאבהקהילהאיןכדיליצוריחסיעובדמעבידביןהעירייהובין

אבהקהילה.

 תנאיכשירותלתפקידאבהקהילה: .7.3
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 ק"ממגבולותיה30אובמרחקשלעדהודהשרוןמגוריםבתחומיעיריית .7.3.1

 ניידותבאמצעותרכבצמוד. .7.3.2

.בכתבובע"פכושרביטויגבוה .7.3.3

.(חשמל,אינסטלציהוכיוצ"ב)יכולותטכניות,ומסוגלותלביצועתיקוניםקליםבבית .7.3.4

.יחסיאנושמצוינים,סובלנות,רגישותחברתית .7.3.5

.כושרארגוניועצמאות .7.3.6

.נכונותלעבודהעםפעיליםומתנדבים .7.3.7

 .נכונותלעבודבשעותעבודהלאשגרתיות .7.3.8

אב .7.4 היעדרות או חופש של במקרה הקהילה לאב מקום ממלא של מענה לתת יתחייב הספק

הקהילהמכלסיבהשהיא.

תפקידיאבהקהילה:אבהקהילהיהיהכפוףלממונהעלהתכניתמטעםהספק,יסייעלוגיסטית .7.5

.4.11לרכזהתכניתלפיבקשתו,וכןיבצעאתכלהנדרשמאבקהילהלפיהוראתהתע"ס

בלילגרועמכלליותהאמורלעיל,יבצעאבהקהילהבמסגרתתפקידואתהמפורטלהלן:מ .7.6

באופןבואצלכלחבריערךביקור4.11ביקוריביתאצלחבריהקהילהלפיהוראתהתע"ס .7.6.1

ע"יאבהקהילהלפחותפעםבחודש.

טלפוןניידאבהקהילהיהיהזמיןבאמצעות-מתןמענהבתחוםהביטחוןהאישיוהבריאותי .7.6.2

שעותביממהבכלימותהשנה,ויהיהזמיןלקריאותמצוקהשלחבריהקהילהבכלעת,24

לממלאמקוםמטעם הנייד הטלפון אבהקהילהיועברמכשיר חופששל בימי חגים. כולל

הספקע"מלשמורעלרציפותבזמינותלקריאותחבריהקהילה.

במ .7.6.3 לקריאותמהמוקד זמין יהיה הקהילה בכלאב נדרשלתתמענה, הוא בו קרהמצוקה

שעותהיממה.במקרהשלפינוירפואיו/אואשפוזשלחברקהילהיעודכןבכךאבהקהילה

יעדכןאתאיש ככלשיוחלטעלכךבהתייעצותעםרכזהתכנית, ע"יהמוקד.אבהקהילה,

הקשרשלהחבר.

או .7.6.4 פינוי/אשפוז מצריכה שאינה רפואית מצוקה של מאשפוז,במקרה החבר חזרת לאחר

תרופות,ווידואקבלתיברראבקהילהאתמצבהחברויסייעלוככלהנדרש,לרבותהבאת

כגוןבנימשפחה,שירותים)שירותיםרפואייםבקהילה,תיווךביןהחברוביןגורמיםשונים

מטפל/(רפואיים בהכנסת עזרה מזון, הבאת ותחזוקתם, רפואיים עזר מכשירי השגת ת,

וכיוצאבאלה.

עזרהבנושאיםלוגיסטייםלרכזהתכניתלפיבקשתו. .7.6.5

לתיקונים .7.6.6 מלאכה בעלי בהזמנת סיוע וכן החברים תיקוניםקליםבבתי עלביצוע ופיקוח

עבודתם.

סיועבהבאתמזוןותרופותבמקרימצוקה,מחלה,מזגאווירקשהוכו'. .7.6.7

שלאשפוזהעולהעלשלושהימים.ביקוריחוליםבבתיהחבריםאובביתחוליםבמקרה .7.6.8

על .7.6.9 מידע להם ויספק החברים, של וצרכיהם לבעיותיהם קשבת אוזן יתן הקהילה אב

 פעילויותחברתיותהזמינותלהםויעזורבנגישותלפעילויותכאמור.
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אבהקהילהישתתףבפגישותצוות,פגישותעםוועדתההיגויובמפגשיםעםהחבריםלפי .7.6.10

הצורך.

הינהלקשרשוטףעםהמוקד.אבהקהיל .7.6.11

לרבות .7.6.12 אירועים, ביומן ומפורט קפדני באופן יום מדי פעילותו את יתעד הקהילה אב

פעילותשגרתיתוחריגה.המידעיתועדבאופןממוחשב.

נושאים .7.6.13 על ידווח הנעשה, על התכנית לרכז ומקיף שוטף דיווח יעביר הקהילה אב

 קהילהועלבעיותחריגותומקריחירום.הדורשיםטיפולמעברליכולותשלאבה

 שיווק התוכנית .8

שיווקהתכניתיתבצעבאמצעותפגישותשיווקעםחברים .8.1 הספקיהיהאחראילשיווקהתכנית.

העירייה,בתיאוםעו"סלאזרחיםותיקיםבעירייהורכזתהרווחהביישובבופוטנציאלייםבישובי

 פגישותשיווקבחודש.3מתגורריםהאזרחיםהוותיקים.הספקיערוךלפחות

פעולותנוספותלשםשיווקהתכניתכגון .8.2 הספקלבצע יהיהרשאי עלהאמורלעיל, לגרוע מבלי

 הפצתעלונים,ארגוןכנסיםושיווקטלפוני.

 למעןהסרספקמובהרכיעלויותהשיווקוהפרסוםשלהתכניתיחולועלהספקבלבד. .8.3

כפופים .8.4 וכלפרסוםשיפרסםהספקבמסגרתשיווקהתכניתיהיו קהלהמטרה, שיטותהשיווק,

 לאישורמראששלועדתההיגוי.

בית".בכלפרסוםשיעשהעלידיהספקאודותהתכניתישמרשםהתכנית"קהילהתומכתיישו .8.5

 הצטרפות חברים לתכנית .9

ההסכם .9.1 נוסח לתכנית. הצטרפות הסכם על חתימה ע"י תהיה חבר כל של לתכנית הצטרפות

 יאושרעלידיהעירייהמראשובכתב.

לספקתהיהאחריותבלעדיתעלהליךההצטרפותלתכנית,לרבות,ומבלילגרועמכלליותהאמור, .9.2

 בירורתנאיהזכאותלהצטרפותלתכנית,רישום,מתןהנחותוכיוצ"ב.

 

 דמי חבר וגבייתם  .10

 .10.1 מס' התע"ס להוראת בהתאם יהיו החודשיים החבר בקהילה4.11דמי השתתפות "טבלת

תומכת."

ישירותמהחברים,לאחרהפחתתסכומיסבסודמדמיהספקיהיהאחר .10.2 איעלגבייתדמיהחבר,

החבר,כמפורטבסעיפיםלהלן.

דמיהחבריכללואתכלהשירותיםהמסופקיםבמסגרתקהילהתומכת,למעטשירותיםשלהם .10.3

בתשלום יהיו אירועים ו/או שירותים אילו הקביעה כי יובהר עצמית. השתתפות נקבעה

וגובהההשתתפותהעצמיתיהיהכפוףלאישורמראששלהשתתפות עצמיתמעברלדמיהחבר,

 העירייה.

הספקיאסוףוירכזאת .10.4 המחלקהלשירותיםחברתייםבעירייה. ידי קביעתהזכאותתתבצעעל

המסמכיםוהאסמכתאותהנדרשיםמןהחבריםלצורךקבלתהסבסודויפעלמולהעירייהלבירור

דלוזכאיכלחברבתכנית.וקביעתגובההסבסו
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הקבוע .10.5 בשיעור חבר דמי החבר מן הספק יגבה לעיל, למפורט בהתאם לסבסוד זכאות נקבעה

בהוראתהתע"סהעדכניתביותרבענייןעלותדמיחברהקהילהתומכת.

למעןהסרספק,יובהרכיעלהעירייהלאתחולכלאחריותלגבייתדמיהחבר,ככלשהספקלא .10.6

ותאתדמיהחבר,ישאהספקלבדובכלנזקאוהפסדשיגרמובשלכך.יצליחלגב

נהלי .10.7 בכפוףלכלהוראותהתע"סהמתפרסמותמעתלעתולכל נושאהסבסודהינו כל יודגשכי

המחלקהלשירותיםחברתייםבעירייה.

הספקידרושמהחבריםהמצאתמסמכיהכנסהמפורטיםועדכנייםשלמבקשהסבסוד,חתימה .10.8

 בכלעל ועמידה חברתיים לשירותים המחלקה ו/או הרווחה משרד מטעם הנדרש טופס כל

הקריטריוניםהנדרשיםעלמנתלזכותבסבסוד.

ידועלכלמבקשסבסודכיישלערוךבכלתחילתשנהחישובמחדשעלמצבושלהמבקשולכןאין .10.9

 בהחלטהעלסבסודבשנהמסוימתכדילהבטיחסבסודבשנהשלאחריה.

החישו .10.10 בסעיף מדובר עליו מחדש ב המתוארים המסמכים כל המצאת אםלרבות אף ייערך

 .לטענתהחברלאחלכלשינויבמצבו

 דיווחים .11

רכזהתכניתמטעםהספקיעבירלמחלקהלשירותיםחברתייםבעירייהמדישבועייםדיווחבכתב .11.1

יגיםשעלובמסגרתביקוריהמפרטסיכוםשלביקוריהביתשנערכוע"יאבהקהילה,ממצאיםחר

בפקסאו יועבר הדיווח אחרשהתרחשבמסגרתהפעלתהתכנית. חריג אירוע כל הביתובנוסף

בדוא"ללפידרישתהעירייה.

במסגרת .11.2 וכן  חודש, בכל הראשון העבודה בשבוע בכתב, חודשי דיווח לעירייה יעביר הספק

לרבותפירוטמידעודרכיישיבותוועדההפעלה,המעדכןאודותשינוייםבמצבת חבריהתכנית,

תושבי שאינם חברים צירוף לרבות לתכנית, שהצטרף חבר לכל ביחס מעודכנים תקשורת

העירייה.יובהרכיהספקמחויבבדיווחמיידילעירייהעלכלעזיבתחבראתהתכנית.

לוועדת .11.3 דו"ח הספק יגיש הרבעון, של הראשון העבודה שבוע במהלך רבעון, אשרמדי ההיגוי

ביתשנערכו פירוטביקורי לרבות: הקודם, הפעלתהתכניתברבעון יכלולאתכלהפרטיםלגבי

שינוייםבמצבתחברי פעולותחברתיותופעילותשיווקיתשבוצעו, חברים, אשפוזי וממצאיהם,

הצ יכלולהדו"חהרבעוני בנוסף, וכיוצ"ב. העיר קבילהשאינםתושבי צירוףחברי גתהקהילה,

תכניותלרבעוןהבא.

לצרכי .11.4 והתאמתה הקיימת הפעילות להערת שנתי מיפוי וביצוע התכנית יישום על בקרה לשם

 התע"ס בהוראת כנדרש של4.11החברים, פברואר חודש סוף עד שנה, כל בסוף הספק יעביר

השנההעוקבת,דו"חשנתילוועדתההיגוי,כמפורטלהלן:

 .11.4.1 אודות פרטים יכלול הדו"ח תפקידים בעלי תכנית)העסקת רכז קהילה, אחוזי(אב :

משרה,עלותהעסקתהעובדים,כוללפירוטשכרם.

פי .11.4.2 על הגבייה פוטנציאל וכן הקהילה מחברי החבר דמי מגביית הכנסות יפרט הדו"ח

מספרהחבריםהרשומים.

ניהדו"חיפרטתשלומיםשביצעהספקבמסגרתהפעלתהתכנית:למוקדהרפואי,לקבל .11.4.3

משנהמטעםהספק,לגרומיםשוניםבקשרעםהפעילותהחברתיתשבוצעהוכו'.
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הדו"חיכלולפרטיםאודותהפעלתהתכניתלרבותניתוחנתוניםשנאספומחבריהקהילה .11.4.4

ע"גטפסיםלמיפויפעילותחברתיתבקהילהתומכת,בהתאםלנספחה'להוראתהתע"ס

.4.11

אודו .11.4.5 הפרטים כל את יכלול ח'הדו"ח בנספח כמפורט התומכת, הקהילה פרופיל ת

.4.11להוראתהתע"ס

הדו"חיכלולכלנתוןאחרשידרשע"יועדתההיגויו/אוהעירייה. .11.4.6

 הפעלת התכנית בזמן חירום   .12

ו/אורשויות .12.1 בכפוףלהנחיותועדתההיגוי עלכלרכיביהבעתחירום, הספקיפעילאתהתכנית,

 נספחא'.4.11אםלהוראותהתע"סהעתובהתהמדינההמוסמכותלכךבאותה

וקבלני .12.2 הספק עובדי את יחייבו הנהלים חירום, בעת השירות מתן אודות נהלים יקבע הספק

תהיה המשנה וקבלני הספק עובדי אצל בשגרה הנהלים הטמעת מטעמו. שיופעלו המשנה

באחריותהספק.

 פיצויים מוסכמים בגין הפרות המפורטות להלן   .13

קהפרותלאיסודיותאתהאמורבמפרטזה,כוללהמועדיםהנקוביםבו,ישלםהספקהפרהספ .13.1

במלוא לפגוע וזאתמבלי להלן, כמפורט ומוערכיםמראש קבועים פיצוייםמוסכמים, לעירייה

זכויותיהשלהעירייהבמקרהשהספקהפראתהאמורבהסכם,כוללמפרטזה,הפרהיסודית.

 פיצוי מוסכם הפרה
כנדרש חודשית חברתית פעילות ביצוע אי
ההיגוי, ועדת דרישת פי על ו/או זה, במפרט

לרבותפעילותייעודיתלמרותקיבית.

למקרה₪2,000

לשירותים למחלקה שבועי דיווח אי
לוועדת חודשי דו"ח שליחת אי חברתיים/
לוועדת שנתי או רבעוני דו"ח ההפעלה/

המפר לפי המוגדר במועד להעברתההיגוי, ט
הדו"ח

למקרה₪500

לנדרש בהתאם שיווק פגישות ביצוע אי
במפרטזה,אולפיהנחיותוועדתההיגויככל
היקף לגבי מהמפרט שונה דרישה שתגדיר

פגישותשיווקנדרשות.

לפגישה₪500

גבייתדמיחברמעברלסכוםהמירבישאושר
ע"יהעירייהביחסלאותוחברקהילה

דש,לכלחברלכלחו₪300

 
יובהר,כיהעירייהתהארשאיתלנכותמכלסכוםהמגיעלספקאתסכוםהפיצויהמוסכםכאמור .13.2

 בסעיףזה,ולספקלאתהיהכלטענהו/אותביעהבקשרלכך.





________________________
 העירייה            הקבלן      






